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RESUMO 

 

Neste estudo, procuramos compreender o processo de construção dos saberes 

docentes dos professores universitários em início de carreira sob as influências 

dos contextos institucional e social. Para isso, analisamos as dificuldades e 

aprendizagens vivenciadas pelos professores nos primeiros anos da carreira 

docente, bem como buscamos identificar que saberes são produzidos, 

mobilizados e articulados na ação pedagógica. O estudo teve como campo de 

investigação a Universidade Federal de Pernambuco e como sujeitos 

participantes os professores universitários em início de carreira. A pesquisa foi 

realizada a partir da utilização de diferentes procedimentos metodológicos, 

como a análise documental, o questionário, a observação de sala de aula e a 

entrevista semi-estruturada, o que nos permitiu uma aproximação com a 

realidade investigada. Procedemos à análise e interpretação dos dados numa 

perspectiva qualitativa de pesquisa, considerando o fenômeno estudado em 

suas relações com o contexto institucional e social mais amplo. O estudo 

revelou que os professores constroem os saberes da docência universitária ao 

longo de suas trajetórias pessoais/profissionais, nas experiências do mundo 

social vivido, nas relações com os alunos, com o meio socioprofissional e nas 

relações didático-pedagógicas no contexto das situações de ensino-

aprendizagem. Esses saberes se configuram a partir das demandas da prática 

educativa e do contexto sócio-institucional, orientando e fundamentando a 

prática docente, constituindo a especificidade de ser professor.  

 

Palavras-chave: Saberes docentes – Carreira docente – Formação pedagógica.  



ABSTRACT 
 
 
 

In this study, we have attempted to comprehend the construction process of the 

teaching knowledge of professors in the beginning of their careers under the 

influence of both the institutional and social influences.  For this, we have 

analyzed the difficulties and learnings, lived by the professors in their first years 

of career for the construction of the teaching knowledge, as well as seeking to 

identify that the knowledge is produced, mobilized and articulated in the 

pedagogical action.  The study used as field of investigation the Federal 

University of Pernambuco and as participating subjects, the professors in the 

beginning of their careers.  The research was performed from the use of 

different methodological procedures, such as the documental analysis, the 

questionnaire, class observation and the semi-structured interview, which 

permitted us an approach to the reality that was investigated.  We proceeded to 

the analysis of data in a qualitative perspective of research, considering the 

investigated phenomenon inside a wider social context.  The study revealed 

that the professors gain the knowledge to university teaching along their 

professional/personal paths, in experiences of the social world, in relations with 

students, with the social-professional environment and the didactic-pedagogical 

relations in the context of teaching-learning situations.  This knowledge 

configures itself from the demand of educational practices and of the social-

institutional context, orienting and substantiating the teaching practice, 

constituting the specificity of being a professor. 

 

Key-words: Teaching knowledge – Teaching career – Pedagogical formation. 
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“A condição humana fundante da 
educação é precisamente a 
inconclusão de nosso ser histórico de 
que nos tornamos conscientes”. 
 

Paulo Freire 
 

 

 A questão do saber dos professores situada na interface do 

pessoal/social coloca em cena aspectos da subjetividade dos sujeitos, na 

medida em que se trata do saber da pessoa do professor, o qual está 

relacionado com a sua experiência de vida e com sua história, com as suas 

relações com os alunos na sala de aula e com os pares profissionais.  Além 

disso, o saber do professor está intimamente relacionado com o contexto 

institucional em que este exerce as suas atividades, com suas missões e 

funções específicas e diversificadas, considerando sua carreira em sua 

dimensão temporal e no seu desenvolvimento pessoal/profissional, a partir dos 

condicionantes sociais, econômicos e culturais em que o ensino se insere. 

Portanto, estudá-lo implica relacionar todos esses elementos, uma vez que são 

partes constitutivas da atividade do docente. 

Nesse sentido, partiu-se da necessidade de compreender o contexto 

socioeconômico e suas influências na construção do saber do professor, 

situando as transformações por que passa a sociedade contemporânea com 

implicações/repercussões na redefinição da educação superior e, em especial, 

na universidade pública (DOURADO & CATANI, 1999; CHAUÍ, 1999). Com 

base nisso, buscou-se analisar o sistema da educação superior frente aos 

processos de expansão e diversificação institucional e a universidade em 
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relação ao contexto de crise em que esta se encontra (SANTOS, 2003) e 

quanto ao seu papel histórico de produtora de conhecimento científico e 

cultural e instância de formação profissional dos seus docentes e discentes 

(FERNANDES, 1998; LEITE, 1998, etc.), procurando-se examinar como essas 

transformações vêm configurando um novo modo de pensar e fazer o trabalho 

acadêmico e a universidade. Nesse cenário, situou-se o professor da educação 

superior, especialmente aquele que exerce as suas atividades na universidade 

pública e encontra-se na fase inicial da carreira docente.  

É com base nessa contextualização que se delineia o objeto de estudo 

da pesquisa, ou seja, buscou-se compreender o processo de construção dos 

saberes docentes dos professores universitários em início de carreira sob as 

influências dos contextos institucional e social.  

Diante dessas influências, indagou-se como esses professores têm 

construído os saberes da docência universitária nos primeiros anos da carreira 

docente. Conforme indicam os estudos, os professores universitários têm 

exercido uma prática docente numa condição individual e isolada, aprendem a 

sê-lo através de um processo em parte solitário, intuitivo ou espelhando-se nos 

modelos e nas rotinas dos outros, sobretudo os professores iniciantes, que se 

encontram numa fase da carreira tão singular de suas vidas profissionais, 

enfrentando um conjunto de exigências no processo de tornarem-se professor. 

Nesse sentido, partiu-se do pressuposto de que os professores 

universitários em início de carreira estão construindo os saberes docentes num 

contexto de trabalho de isolamento, num processo de autoformação, 

vivenciadas as dificuldades, incertezas e os conflitos, solitariamente. Diante 

disto, tratou-se de analisar as dificuldades e os avanços vivenciados pelos 



 15

professores nas fases iniciais da carreira para o desenvolvimento dos saberes 

necessários à docência universitária, bem como identificar os saberes 

mobilizados e transformados na e pela ação pedagógica. Assim, procurou-se 

estabelecer uma relação entre a carreira do professor nas suas fases iniciais e 

os processos através dos quais os saberes docentes são 

desenvolvidos/construídos no âmbito das relações entre o individual e o sócio-

institucional. 

 Não obstante considerar as influências social, econômica e cultural, 

partiu-se da compreensão do saber docente como expressão da atividade 

humana, que se desenvolve nos cursos e percursos pessoais e profissionais, 

interpenetrado pelos saberes especializados, profissionais e pedagógicos, 

inserido num processo teórico-prático, com base nas interações das dimensões 

subjetiva/objetiva dos indivíduos, da prática social docente, da universidade, da 

carreira  e do mundo social vivido, constituindo, assim, o seu caráter individual/ 

social e as suas múltiplas faces. Nesse sentido, a macro-referência social, o 

sistema de educação superior, a universidade, a carreira e as próprias 

trajetórias dos sujeitos imersos nessas práticas sociais influem na 

construção/desenvolvimento dos saberes docentes dos professores 

universitários. 

Desse modo, situou-se a carreira docente como percursos dinâmicos no 

processo de construção dos saberes dos professores, na perspectiva do 

desenvolvimento pessoal/profissional, em sua dimensão temporal, que se 

configura como um todo, constituindo-se de avanços e recuos, 

(des)continuidades, rupturas, (des)encontros, cursos e percursos, num 

processo permanente de interação com os fatores de ordem 
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pessoal/maturacional, social, econômico, político e cultural. Os autores que 

forneceram as bases teóricas para a análise dessa temática foram 

especialmente Huberman (1995), Dubar (1997), Bolívar (2002) e Tardif (2002). 

 O interesse de pesquisar o saber dos professores universitários em 

início de carreira tem origem em nossas experiências pessoais/profissionais, 

particularmente no exercício da docência universitária como professora 

substituta iniciante, em uma Universidade Pública Federal. Foi nessa condição, 

vivenciando os desafios da prática docente universitária de forma individual e 

isolada, que surgiram reflexões e questionamentos sobre como o professor 

desenvolve os saberes da docência universitária nos anos iniciais da carreira. 

Diante dessas inquietações, propusemo-nos a estudar os saberes docentes e 

as fases da carreira docente, remetendo para a formação pedagógica do 

professor universitário. 

 É nessa perspectiva que o objeto de estudo assume sua importância no 

contexto atual dos estudos e das pesquisas que tratam da questão do saber 

dos professores, tendo em vista a necessidade de se refletir sobre os saberes 

necessários à docência e a formação pedagógica do professor universitário, 

bem como sobre as necessidades e os problemas que constituem as fases 

iniciais da carreira, na perspectiva de apoiar/acompanhar esses profissionais 

no enfrentamento da complexidade da atividade docente.  

 No primeiro capítulo, intitulado “Universidade: espaço de produção e 

formação docente/discente”, partiu-se da necessidade de compreender como o 

sistema de educação superior no Brasil e, particularmente, a universidade 

pública vêm sendo concebidos no cenário de reestruturação da educação e do 

Estado, discutindo-se, por um lado, as novas missões e funções pautadas 
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pelas exigências e demandas cada vez mais diversificadas e, por outro, o papel 

histórico da universidade enquanto instância social (CHAUÍ 1999, 2001; 

DOURADO & CATANI,1999; WEBER, 2000). Por fim, delineou-se o contexto 

da formação do professor universitário, questionando a tarefa da universidade 

enquanto instância provedora da formação do seu quadro docente/discente 

(FERNANDES, 1998; LEITE, 1998; MELO, 2004).  

 No segundo capítulo, denominado “A carreira do professor e os saberes 

da atividade docente”, foram apresentadas as referências teóricas e 

conceituais com as quais se analisou o desenvolvimento da carreira em 

fases/ciclos e os saberes que se formam nos percursos pessoais e 

profissionais, para, em seguida, discutir a atividade docente e o conjunto de 

saberes que a constituem, os quais são mobilizados e transformados no âmbito 

da ação pedagógica.  

O terceiro capítulo tratou dos fundamentos teórico-metodológicos que 

embasaram a pesquisa e contribuíram para a construção dos caminhos em 

direção ao conhecimento. Para abordarmos o nosso objeto de estudo 

enfocamos alguns conceitos do materialismo histórico dialético, bem como 

alguns elementos do paradigma crítico pós-moderno. A linha de pesquisa 

adotada é do tipo qualitativa, uma vez que possibilita a apreensão do fenômeno 

estudado em suas relações com o contexto institucional e social mais amplo.  

Nos capítulos IV e V, procedeu-se à análise/interpretação dos dados 

obtidos na pesquisa, buscando identificar respectivamente os saberes 

desenvolvidos nos primeiros anos da carreira docente e os saberes 

pedagógicos construídos na prática docente, compreendendo quais os 

princípios que orientam essa atividade e as formas de organização da mesma. 
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 Finalmente, apresentamos as considerações finais tecendo reflexões 

acerca dos “achados” de nossa pesquisa, tendo presente a incompletude do 

conhecimento, que está sempre buscando aproximar-se da realidade, por isso 

sinalizando com novos estudos que possam ampliar esse debate, no sentido 

de contribuir com o processo de construção de novos saberes e novas práticas 

docentes universitárias. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 
UNIVERSIDADE: ESPAÇO DE PRODUÇÃO E FORMAÇÃO 

DOCENTE/DISCENTE 
 

 

 

 

 

 



  

 

“A mais sublime das aventuras é um mergulho na 
paixão. Seus resultados são imprevisíveis, a realização 

de um produto é irrelevante, o próprio mergulho é a 
razão de ser dele próprio. O exercício do pensamento 

deveria ser sempre uma destas aventuras; a 
universidade, o principal local de sua prática”.  

                    
Cristovam Buarque   

  

 

 

 

 

Para compreendermos o processo de construção dos saberes na 

docência universitária, faz-se necessário entender como se apresenta hoje o 

sistema da educação superior no Brasil e, particularmente, a universidade 

pública, com base nas mudanças que vêm ocorrendo como parte de uma 

conjuntura e de um processo internacional mais amplo no contexto do 

capitalismo global, sobredeterminado por influências econômicas, políticas, 

culturais e técnico-científicas. 

Nesse conjunto, destaque-se a redefinição do papel do Estado, do 

encolhimento de seu papel social, o que tem tido repercussão nas práticas de 

incremento às políticas públicas numa perspectiva democratizante, em 

particular, na educação, no espaço da educação superior. De fato, essa 

instância tem apresentado, como indicam os estudos (SANTOS, 2003), 

dificuldades no seu interior de legitimar a sua posição, o seu papel histórico de 

produtora de conhecimento científico e cultural, de atender as suas demandas 

internas de formação pedagógica de seus quadros (FERNANDES, 1998; 

LEITE, 1998; MELO, 2004), do ponto de vista de contribuir para forjar uma  
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identidade técnico-profissional aos docentes de forma mais abrangente e 

integrada. 

Questões essas, entre outras, inclusive aquelas gestadas no interior do 

ensino superior, têm influenciado na hierarquização dos locus desse ensino, 

com mais ou menos chances de exercer o princípio da indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão, de compor de modo qualificado e diferenciado o 

seu quadro docente, especialmente, quando se refere à sua formação 

pedagógica. Nesse âmbito, a Universidade, apesar de ser entendida enquanto 

produtora de conhecimentos e saberes e como provedora da formação 

profissional dos seus docentes e discentes no seu interior, tem apresentado 

problemas, diante da escassez de recursos, da falta de valorização do 

magistério superior, de condições de estímulo e de melhoria da sua carreira, de 

condições salariais, de avaliação mais formativa de suas práticas pedagógicas 

e docentes. Pelo que indicam os estudos de Marcelo Garcia, 1992; Melo, 2004; 

Zabalza, 2004, entre outros, o docente atualmente tem se apresentado com 

uma prática cada vez mais individualista e isolada, entre outros fatores, pelo 

peso das influências das políticas de avaliação produtivistas, especialmente, 

sobre os professores iniciantes, que se vêem diante de um conjunto de 

exigências a cumprir, inclusive as que se referem à sua condição de se 

constituir professor. 

Nesse contexto, vale ressaltar o tipo de instituição em que o professor 

exerce a sua atividade, isto porque, dependendo da missão da instituição e das 

conseqüentes funções priorizadas, o tipo de atividade docente terá exigências 

diferenciadas (MOROSINI, 2000), assim como os saberes 

construídos/mobilizados no âmbito da instituição terão as suas especificidades. 
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Nesse sentido, registre-se que o saber docente, não obstante o peso da cultura 

subjetiva do professor (SACRISTÁN, 1999; MELO, 2000), está intimamente 

relacionado com as condições sociais de ensino e de trabalho, nas quais o 

professor exerce a sua atividade, num dado ambiente institucional que 

apresenta suas especificidades quanto à sua organização e as diversas 

obrigações e normas às quais o seu trabalho deve se submeter (ZEICHNER, 

1993; TARDIF, 2002).  

Assim, os saberes docentes são construídos/mobilizados não só no 

contexto da sala de aula e da organização do trabalho pedagógico, mas nos 

contextos institucional e social mais amplos, em que as condições sociais, 

culturais, políticas e econômicas condicionam e dão suporte, estruturando a 

atividade docente e requerendo saberes específicos. Tudo indica existir uma 

relação entre a natureza administrativa da I.E.S., se privada ou pública, 

vinculada ou não aos sistemas federal, estadual ou municipal, com o pensar e 

o exercer a docência podendo tomar direcionamentos e condicionamentos 

diferentes. 

É com base nessa contextualização que a compreensão dos saberes 

docentes será desenvolvida nesta pesquisa e também pelo prisma do 

entendimento da subjetividade e singularidade pessoal e profissional de quem 

exerce a docência desenvolvida na sala de aula. Na seção seguinte, 

trataremos de apresentar algumas idéias sobre o quadro de reestruturação da 

educação superior no bojo das reformas político-administrativas do Estado, 

inseridas numa nova ordem mundial capitalista de produção. 
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1.1. Os cenários contemporâneos: a reestruturação do Estado e da 
educação  
 

 A reestruturação da educação superior inclui um novo padrão de 

modernização e gerenciamento para o campo universitário, inseridos no novo 

paradigma de produção capitalista e na reforma da administração pública do 

Estado1.  

 No cenário de reestruturação produtiva mundial, mudanças no mundo da 

produção e do trabalho vêm impondo novas missões e funções à educação 

superior, criando um contexto de novas exigências/demandas à educação, em 

especial à educação superior. Os estudos de Dourado & Catani (1999) 

destacam que a conjuntura atual é esboçada com base em três matizes 

fundamentais que se relacionam: 1) a revolução técnico-científica ou 

tecnológica, 2) o processo de globalização e 3) o projeto neoliberal. Essas são 

macro-referências que ajudam a explicitar o contexto atual e os seus 

desdobramentos no tocante às instituições educativas/formativas, como as 

universidades.  

As transformações tecnológicas, econômicas, políticas e culturais 

ocasionam, dentre outros efeitos: o desemprego estrutural e tecnológico; a 

globalização da produção, do consumo e do trabalho; a redefinição do papel do 

Estado e das políticas públicas; a exigência de novo perfil de trabalhador e, por 

conseguinte, de um novo modelo de formação profissional.  

   Nessa dinâmica de reestruturação da produção e do trabalho, colocam-

se em relevo o conhecimento e a qualificação/formação de recursos humanos. 

                                                 
1 Não há aqui a pretensão de expor aprofundadamente este tema. Propõe-se apresentar algumas idéias de 
como este novo cenário tem redimensionado o papel da educação superior no Brasil, impondo-lhe 
desafios. 



 24

Essa questão está ligada, de modo geral, com o processo de globalização do 

capital humano, pautado pela competição e por um padrão de eficiência e 

minimização do papel do Estado.  

Para entender essa estruturação, faz-se necessário considerar questões 

centrais do processo de transformação da sociedade contemporânea. As 

profundas mudanças no capitalismo mundial, que recriam o mercado global 

sobre novos patamares, impõem um modelo de liberdade econômica, de 

eficiência e de qualidade como mecanismo marcante da competitividade que 

deve predominar no mundo dos negócios. Desse modo, os padrões de 

eficiência e qualidade no novo cenário mundial tornam-se fundamentais para a 

sobrevivência e lucratividade no mercado competitivo. É assim que o mercado 

passa a ser o princípio fundador, unificador e auto-regulador da sociedade. Tal 

modelo serve também para reordenar a ação do Estado, limitando a sua ação 

no tocante às políticas públicas. É o caso, por exemplo, das políticas 

educacionais. O discurso atual enfatiza não mais a igualdade com a 

universalização do ensino em todos os graus, mas, sim, um padrão de 

qualidade centrado nos resultados e na eficiência para redirecionar a expansão 

educacional, tendo como objetivo uma modernização econômica caracterizada 

pelo projeto político neoliberal, pela globalização do capital e pela constituição 

de um novo processo de organização da produção, do trabalho e do consumo 

(DOURADO & CATANI, op. cit.). 

   As transformações acima mencionadas provocam o redimensionamento 

do papel social da educação e das instituições educativas pelo questionamento 

da escola enquanto agência de formação para o mundo do trabalho e para a 

vida na sociedade. A escola já não é mais tida como o instrumento mais 
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eficiente de socialização dos conhecimentos técnico-científicos e do 

desenvolvimento de habilidades/competências exigidas em um tempo/espaço 

de profunda competição, tecnologização e globalização do capital e do 

trabalho, isto é, em uma sociedade que se constitui como da informação e do 

conhecimento.  

Essas questões impõem à escola um processo de mudança, por meio 

de um movimento reformista em nível mundial no âmbito das políticas 

educacionais. Na América Latina esse movimento tem início na década de 80, 

intensificando-se nos anos 90. No Brasil, essas políticas e reformas 

educacionais impõem-se nos anos 90, desencadeadas pelo Ministério da 

Educação e Desportos (MEC). A idéia básica presente nas reformas educativas 

(décadas de 80 e 90), em consonância aos organismos internacionais, sustenta 

que os sistemas de ensino devem se tornar mais diversos e flexíveis 

objetivando maior competitividade. Por isso, temas como a igualdade de 

acesso e/ou universalização do ensino em todos os níveis, bem como a 

qualidade e/ou universalização da qualidade de ensino, não são mais 

enfatizados. Nesse contexto, os organismos internacionais, particularmente o 

Banco Mundial, e nacionais (MEC, Ministério da Ciência e Tecnologia) têm 

difundido a orientação das políticas de educação baseada numa nova 

linguagem, articulada com o novo paradigma produtivo. É assim que termos 

como diversificação, flexibilidade, competitividade, modernização, 

desempenho, qualidade, dentre outros, ganham ênfase, fundamentados na 

ótica da esfera privada, ligados com a lógica empresarial e mercadológica. 

Destaque-se que há uma compreensão em nível internacional de que a 

competitividade exigida passa pelo conhecimento e pela formação de recursos 
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humanos, daí o redimensionamento do papel da educação e do conhecimento. 

É precisamente nesse ponto que as mudanças acima descritas vão implicar 

uma nova forma de conceber a educação, uma vez que, do ponto de vista do 

capitalismo globalizado, educação e conhecimento são considerados a base da 

transformação produtiva e do desenvolvimento econômico. É nesse sentido 

que o investimento em capital intelectual surge como estratégia para alcançar 

vantagens competitivas. Assim sendo, para a legitimação dessas políticas, dá-

se ênfase à modernização educativa, competitividade, produtividade, 

desempenho, eficiência, o que expressa todo o ideário neoliberal.  

Segundo Dourado & Catani (op. cit.), quanto à implementação das 

reformas educativas, as análises realizadas indicam que a intervenção estatal 

se efetiva a partir de cinco eixos: a) alteração nos padrões de financiamento da 

educação pública; b) adoção de novas formas de gestão; c) implementação de 

novos mecanismos de avaliação e controle; d) reorganização curricular; e) 

formação e profissionalização do professorado. Além dessas intervenções, 

observa-se como tendências gerais nas políticas reformistas a defesa de 

adoção de mecanismos de flexibilização e, ao mesmo tempo, de centralização, 

especialmente através da adoção de paradigmas de avaliação e de indução de 

políticas. 

Esses aspectos vêm indicar que um novo paradigma político-pedagógico 

está em curso, mediado pela concepção da concorrência, ou, no dizer de 

Dourado e Catani, uma “pedagogia da concorrência”, da eficiência, dos 

resultados e da produtividade, que, conforme vimos, sustenta-se na lógica de 

mercado, sendo amplamente observado no processo de reestruturação da 

educação superior, na constituição da lógica da universidade operacional, em 
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detrimento do conceito de universidade, enquanto uma instituição social 

(CHAUÍ, 1999). 

Vale destacar que, por outro lado, temos a produção do conhecimento 

crítico historicamente acumulado acerca da educação superior, da 

universidade, da pedagogia, da didática, dos saberes docentes, aqueles que 

foram construídos na academia e no cotidiano das diversas práticas, o que nos 

permite compreender e fazer a crítica, sob os vários enfoques e vertentes, 

àquelas exigências externas sociais e educacionais que estamos vivendo 

(MELO, 2000). Nesse sentido, esses conhecimentos e práticas têm ajudado, 

pelo que o debate dos autores acima tem apontado, a construir uma sociedade 

e uma educação superior, além da lógica do mercado, de uma pedagogia da 

concorrência e universidade operacional. Essa discussão, assim acurada, 

requer o exame de como o sistema da educação superior está sendo 

concebido e forjado nesse contexto multifacetado. 

 

1.2. O sistema de educação superior no Brasil: expansão, diferenciação e 
diversificação institucional 
 

Com base na concepção política neoliberal, o Governo define e estimula 

a expansão e a diversificação institucional do sistema de educação superior, 

bem como a integração dos diferentes procedimentos de avaliação, 

credenciamento e recredenciamento, com o objetivo de produzir um sistema 

baseado na flexibilidade, competitividade e avaliação.  

Atualmente, temos no Brasil uma variedade de tipos de Instituição de 

Ensino Superior decorrente do amplo processo de diversificação e 

diferenciação do sistema, tornando-se mais visível no final do primeiro mandato 
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de FHC (1995-1998). Esse empreendimento dá-se em decorrência de 

diagnóstico produzido pelo governo, que incluía como problemas principais:  

“a) esgotamento do modelo único baseado na indissociabilidade 
ensino-pesquisa-extensão; b) tamanho do sistema extremamente 
modesto para as dimensões e necessidades do país; c) inadequação 
do processo de credenciamento de novas instituições, gerando um 
sistema sem competição e de baixa qualidade; d) falta de um 
sistema abrangente de avaliação do ensino de graduação; e) desafio 
de modernizar o ensino de graduação; f) ineficiência no uso dos 
recursos públicos na parte federal do sistema” (CATANI & 
OLIVEIRA, 2000, p. 64). 
 
 

  Pela LDB2, as IES se dividem segundo a organização acadêmica em: 

universidades e não-universidades - centros universitários, faculdades 

integradas, faculdades isoladas e institutos ou escolas superiores. Estabelece-

se, desse modo, a distinção entre universidades de pesquisa e universidades 

de ensino e estas últimas serão “todas as formas de organização universitária 

ou de educação superior não autorizadas a funcionar como universidades [...]” 

(SGUISSARD, 2000, p. 31).  

A instituição Universidade, nos termos da legislação vigente, caracteriza-

se por desenvolver ensino, pesquisa e extensão de forma indissociável, ter 

autonomia didática, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e 

congregar um corpo docente com titulação acadêmica significativa de mestrado 

e doutorado.  

Conforme dados do Censo da Educação Superior 2003, dos 1.859 

estabelecimentos de ensino superior do país, 163 são universidades e todas as 

demais não são universidades nos termos da legislação em vigor. Vale 

salientar que, embora as 163 universidades brasileiras representem apenas 

                                                 
2 Lei nº 9.394, que fixa diretrizes e bases da educação nacional, sancionada em 20.12.96 pelo Presidente 
Fernando Henrique Cardoso. 
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8,8% do conjunto das instituições, representam 58,5% das matrículas 

(Ministério da Educação/INEP).  

Além das universidades, o Censo da Educação Superior 2003 registra 

que o Brasil possui 81 Centros Universitários, que representam 4,3% das IES e 

12,9% das matrículas. Estes são instituições públicas ou privadas, 

pluricurriculares, que devem oferecer ensino de excelência e que tenham 

autonomia para abrir e fechar cursos e vagas de graduação sem autorização. 

Já as Faculdades Integradas representam um conjunto de instituições em 

diferentes áreas do conhecimento, que oferecem ensino e, às vezes, pesquisa 

e extensão. Esses estabelecimentos dependem do Conselho Nacional de 

Educação (CNE) para criar cursos e vagas. Os Institutos Superiores ou Escolas 

Superiores3 atuam, em geral, em uma área do conhecimento e podem, 

dependendo do CNE, expandir sua área de atuação.  

As faculdades isoladas, escolas e institutos de educação superior, 

conforme indica o Censo da Educação Superior 2003, representam a maior 

fatia do sistema. Estas, em geral de pequeno porte, somam 1.403 instituições, 

representando 75,5% do total das IES. Observa-se que este tipo de instituição 

tem o predomínio do setor privado, em que instituições com até 1.000 

matrículas representam 68,2% do setor. Vejamos na tabela seguinte: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Sobre os Institutos Superiores de Educação, ver Aguiar (2002) em LDB Interpretada: diversos olhares se 
entrecruzam. 
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Tabela 1 - Número e Percentual de Instituições, por Organização  
Acadêmica - Brasil – 2003 

 
Instituições Número % 

 Universidades         163        8,8  
 Centros Universitários           81        4,3  
 Faculdades Integradas         119        6,4  
 Faculdades, Escolas e Institutos      1.403      75,5  
 Centros de Educação Tecnológica           93        5,0  
Total     1.859    100,0  
Fonte:Deas/INEP/MEC   

 

   A diversificação e diferenciação do sistema de ensino superior 

formuladas pelo Ministério da Educação vêm explicitar posição contrária ao 

modelo unificado de universidade baseado no princípio da indissociabilidade de 

ensino, pesquisa e extensão, previsto no Art. 207 da Constituição Federal de 

1988.  

A expansão do sistema de ensino superior começa a ganhar destaque 

em 1997. Naquele momento o governo entende que “era preciso criar novos 

cursos universitários e permitir a abertura de mais vagas na graduação de 

instituições privadas” (CATANI e OLIVEIRA, op. cit., p. 65). Esses objetivos 

foram plenamente atingidos, haja vista o que revela o Censo do Ensino 

Superior 2003 realizado pelo Ministério da Educação/INEP, ao demonstrar que, 

do conjunto de 1.859 instituições de educação superior, 207 são públicas, 

representando 11,1%, e 1.652, ou seja, 88,9%, são privadas. O crescimento 

registrado em relação aos últimos anos é de 13,6%. No setor privado, o 

aumento foi de 14,6% e, no público, de 6,2%. Esse percentual, segundo dados 

do World Indicators, coloca o sistema de educação superior brasileiro entre os 

mais privatizados do mundo, atrás apenas de alguns poucos países.  

As IES, segundo a LDB, também se dividem, de acordo com a 

dependência administrativa, em públicas e privadas. Em seu art. 45, a LDB 
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restringe-se à afirmação: “a educação superior será ministrada em instituições 

de ensino superior, públicas ou privadas, com variados graus de abrangência 

ou especialização”. Tais graus de abrangência ou especialização vão aparecer 

no Decreto 2.306/97, que estabelece distinções para o sistema de ensino 

superior brasileiro: IES públicas, IES privadas sem fins lucrativos e IES 

privadas com fins lucrativos. Vejamos os dados na tabela a seguir:  

                 
    Tabela 2 - Número e Percentual de Instituições, por Categoria  

Administrativa - Brasil – 2003 
 

Instituições  Número  % 
  

Pública 207 11,1 
Privada 1.652 88,9 
Total 1.859 100,0 
Fonte:Deaes/INEP/MEC   

   

Conforme assinalam Catani & Oliveira (op. cit.), esse aumento 

expressivo das instituições particulares está ocorrendo, em grande parte, 

porque o ensino superior já é considerado um dos negócios mais lucrativos do 

país, o que é demonstrado pela rápida expansão do mercado educacional 

brasileiro.  

As IES públicas, por sua vez, se dividem em federais, estaduais e 

municipais, como é possível visualizar na tabela 2.1. Entre as IES públicas, 

40% são federais, 31,5% são estaduais e 28,5% são municipais.  
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Tabela 2.1 - Número e Percentual de Instituições, por Categoria  
Administrativa - Brasil – 2003 

 
Instituições  Número  % 

Federal 83 4,5 
Estadual 65 3,5 
Municipal 59 3,1 
Privada 1.652 88,9 
Total 1.859 100,0 
Fonte:Deaes/INEP/MEC
  

 

Segundo o Ministério da Educação/Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais (INEP) (2003), a educação superior no Brasil continua 

em processo de expansão acelerada, com acréscimo de 222 novas instituições 

(dados comparativos entre o censo de 2002/2003). Ressalte-se que esse 

crescimento foi quase exclusivamente do setor privado, com 210 novas 

instituições. No setor público surgiram apenas 12 novas instituições em 2003. 

  Quanto à matrícula, dados do Censo/ 2003 indicam que no Brasil 70% 

dos alunos matriculados estavam em instituições de ensino superior privadas. 

Assim sendo, as matrículas também revelam que a educação superior é 

majoritariamente privada.  

Diante desse quadro de expansão/privatização do ensino superior, 

atente-se para o crescimento da qualificação dos professores da educação 

superior. A política nacional de capacitação dos professores, fruto de uma 

política de investimento/fomento à pesquisa, que surge com a reforma 

universitária de 1968 (WEBER, 2000), é clara quanto ao investimento e 

controle da formação em programas de pós-graduação. Podemos verificar 

reflexos de tal política ao examinarmos os dados do Censo do Ensino Superior 

2003 no que tange à formação dos docentes universitários. Nas instituições 

públicas de educação superior 39,5% dos professores têm doutorado, 27,3% 
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possuem mestrado e 33,3% fizeram até especialização4 (Ministério da 

Educação/INEP). 

Esse grande número de doutores e mestres na universidade, com 

crescente produção individual acadêmica, só eleva a instituição socialmente se 

houver um esforço no sentido de sua socialização coletiva e de equilíbrio entre 

as suas atividades internas e externas, na busca da construção de uma 

universidade encarnada no meio, atenta aos problemas da comunidade, em 

face aos desafios da nova ordem social (MELO, 2004). 

Nesse contexto, destaque-se a política crescente de contratação de 

professores substitutos, que ora vem se dando em detrimento da insuficiente 

contratação de quadros efetivos de professores nas universidades públicas 

federais (MELO, op. cit.), com condições precárias de trabalho, por meio de 

contratos temporários, o que revela descaso e descompromisso com a 

qualidade da educação superior. 

O setor público concentra cerca de 65% dos docentes com mestrado e 

doutorado do país, o que significa que as instituições públicas continuam sendo 

aquelas que têm a melhor capacidade instalada para estudos, pesquisas e 

para a oferta de pós-graduação. Dados da CAPES5 referentes ao ano de 2002 

revelam que 86,2% dos programas de pós-graduação estão em instituições 

públicas, sendo assim distribuídos: 56% em instituições federais, 30% em 

instituições estaduais e 0,2% em instituições municipais.  

                                                 
4 Numa análise da evolução do número de funções docentes por grau de formação nas instituições 
públicas, o MEC/INEP revela que no período de 1994 a 2003 houve uma reconfiguração das funções 
docentes. Nessas instituições, até 1998, predominavam as funções docentes com grau de especialização 
(41,9%), seguido por mestres (29,9%) e doutores (28,1%). Em 2003 os dados mostram o crescimento das 
funções docentes. 
5 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Dados extraídos no endereço 
www.capes.gov.br 
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Como se pode observar, é crescente o investimento na qualificação do 

professor do ensino superior. Todo um investimento é feito hoje em seu 

aperfeiçoamento na área específica de conhecimento em que atua. Ainda que 

os professores sejam qualificados em suas áreas específicas, o que se verifica 

é um certo despreparo e desconhecimento científico desses profissionais na 

área pedagógica. Quanto a isto, muito pouco é efetivamente feito na direção de 

um processo de profissionalização docente sistemática (ANASTASIOU,1999; 

PIMENTA & ANASTASIOU, 2002).  

Portanto, cabe-nos discutir de quem é a tarefa de formar os professores 

universitários e qual o papel da universidade enquanto instância educativa e de 

formação no desenvolvimento pessoal e profissional de seu quadro docente, 

especialmente do professor que está iniciando a carreira universitária sem uma 

formação pedagógica (LEITE, 1998; MELO, 2004). Esse profissional, que se 

encontra nos primeiros anos da carreira docente, está num tempo de tensões e 

aprendizagens intensivas sobre a docência e o ensinar, em contextos 

geralmente desconhecidos, durante o qual deve construir os saberes 

necessários à docência universitária. Qual a resposta que as instituições 

universitárias têm dado às necessidades de desenvolvimento 

pessoal/profissional dos professores principiantes? Sabe-se pelo debate que a 

iniciação profissional dos professores principiantes tem sido esquecida tanto 

pelas instituições universitárias como pelas instituições dedicadas à formação 

em serviço desses professores (MARCELO GARCIA, 1992).  

Estas e outras questões serão discutidas mais adiante, no item sobre a 

formação do professor universitário, após situarmos, a seguir, o papel da 

universidade pública e sua missão no contexto das reformas acima analisadas. 
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1.3. Um novo modo de pensar o trabalho acadêmico e a universidade em 
face de uma nova ordem social 
 

No bojo desse processo de reconfiguração do sistema da educação 

superior, verifica-se nas universidades federais uma série de políticas e 

processos que visam ajustá-las ao programa de diversificação e diferenciação, 

o que inclui crescente limitação de recursos do governo federal para 

manutenção e desenvolvimento e, ao mesmo tempo, implementação e 

ampliação de novos mecanismos de controle (CATANI & OLIVEIRA, 2002). 

  Essas orientações trazem uma série de implicações, na medida em que 

as universidades se vêem obrigadas a: obter recursos alternativos para a 

manutenção e expansão institucional; aumentar a produtividade institucional e 

de seus docentes; adequar os cursos e as carreiras profissionais às demandas 

do mercado de trabalho; criar tecnologias mais produtivas e competitivas para 

as empresas; contribuir para a resolução de problemas sociais e para o 

desenvolvimento local e regional. 

Embora já existisse um processo natural de heterogeneidade dessas 

instituições, sempre houve e há mecanismos históricos de convergência que 

asseguram a unidade do sistema, como a indissociabilidade ensino-pesquisa-

extensão, carreira única, autonomia universitária, gestão democrática, 

avaliação institucional. Entretanto, o processo de diversificação e diferenciação 

em curso ocasiona diferenças essenciais nas atividades, nos serviços, nos 

produtos e nas alternativas de solução para os problemas enfrentados, além de 

favorecer maior competição no campo das universidades federais, 

especialmente porque contribuem para a busca de uma maior diferenciação 

institucional. 
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 Importa-nos destacar que essas transformações vêm configurando um 

novo modo de pensar o trabalho acadêmico e a universidade, distanciado dos 

moldes históricos dessa forma de trabalho e do papel dessa instituição. A 

universidade perde valores historicamente construídos referentes à essência 

de sua natureza e de sua função social: o aprendizado/desenvolvimento do 

espírito crítico e o exercício da autonomia. 

  Nessa direção, Chauí (1999), ao tratar da reforma do Estado brasileiro, 

analisa que a posição da universidade no setor de serviços não exclusivos do 

Estado6 reduz o sentido de autonomia e introduz termos como qualidade, 

avaliação e flexibilização universitária. Contrapondo-se ao princípio da reforma 

do Estado de transformar a universidade em organização social, reafirma-se o 

papel histórico desta enquanto instituição social, isto é: 

“uma ação social, uma prática social fundada no reconhecimento 
público de sua legitimidade e de suas atribuições, num princípio de 
diferenciação, que lhe confere autonomia perante outras instituições 
sociais, e estruturada por ordenamentos, regras, normas e valores 
de reconhecimento e legitimidade internos a ela” (CHAUÍ, op. cit.,p. 
3). 
 
 

  A passagem da universidade da condição de instituição à de 

organização insere-se no cenário das transformações da sociedade, à luz dos 

efeitos da nova ordem do capitalismo mundial. Tal passagem ocorreu em duas 

fases sucessivas que acompanharam as mudanças do capital. Na primeira 

fase, a universidade transformou-se em universidade funcional (formação 

aligeirada voltada para o mercado de trabalho; separação da docência e 

pesquisa) e, numa segunda fase, a universidade transformou-se em 

operacional (organização voltada para si mesma; estrutura calcada na eficácia 

                                                 
6 No bojo da reforma do Estado o setor de serviços faria parte do Estado, mas não seria do governo. Suas 
funções são as de “cuidar da educação, da pesquisa, da saúde pública, da cultura e da seguridade social. 
São funções que também existem no setor privado e no setor público não-estatal das organizações sem 
fins lucrativos” (BRESSER PEREIRA, 1995, p. 7 apud SILVA JR & SGUISSARD, 2001, p. 31). 
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organizacional). O papel da universidade restringe-se ao treinamento, 

adestramento: “a universidade, exatamente como a empresa, está encarregada 

de produzir incompetentes sociais, presas fáceis da dominação e da rede de 

autoridades” (CHAUÍ, 2001, p. 55 ). Isto traz implicações para a docência 

universitária, pois “a docência não entra na medida da produtividade e, 

portanto, não faz parte da qualidade universitária [...]” (CHAUÍ, 1999, p. 5).  

Nesse contexto de reformas, indaga-se sobre a formação e o sentido da 

docência e da pesquisa na universidade operacional, baseada nos princípios 

da eficácia e da produtividade. A docência na universidade operacional é 

concebida como transmissão rápida de conhecimento, o que denota a sua 

desvalorização, fazendo desaparecer a sua marca: a formação. Num processo 

de formação aligeirada, voltada para o mercado de trabalho, não há espaço 

para a reflexão crítica, o questionamento, a dúvida, a curiosidade e o exame de 

conhecimentos instituídos. A pesquisa na universidade operacional é pensada 

em termos de delimitação estratégica num campo de intervenção e controle. 

Nessa perspectiva, a universidade operacional não contribui para a formação e 

a produção de novos conhecimentos, na medida em que priva “a linguagem de 

sentido e mistério, destrói a curiosidade e a admiração que levam à descoberta 

do novo, anula toda pretensão de transformação histórica como ação 

consciente dos seres humanos em condições materialmente determinadas” 

(CHAUÍ, op. cit., p. 5). 

   Em busca do resgate de sua autonomia institucional e para sair da 

condição operacional em que a universidade se encontra, o debate vem 

apontando a importância do empreendimento de um esforço coletivo amplo, 

que conte com a participação comprometida do corpo docente/discente, com 
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vistas à construção de um projeto político-pedagógico concebido como a 

possibilidade de organização dos professores em seus processos de trabalho, 

na busca de uma ação coletiva. É, portanto, crítico, coletivo e orgânico, 

empenhado no redirecionamento das finalidades da educação superior e na 

(re)construção da identidade da instituição social universitária e de seus 

docentes, “com um sentido utópico e comprometido com a realização global e 

local de rupturas no interior dos cursos universitários” (MELO, 2004, p. 4), em 

face aos desafios impostos pela nova ordem social. 

  Com base nisso, reafirmamos o papel da universidade enquanto 

instituição social, espaço de formação e configuração de saberes e práticas 

sociais, na qual a sua missão historicamente atribuída, conforme Weber (2000), 

é sustentada em quatro finalidades: produção do conhecimento e do saber nas 

diversas áreas; formação profissional; difusão do conhecimento e saber 

produzidos e dinamização cultural. As atividades de pesquisa, ensino e 

extensão seriam necessariamente indissociáveis, como resultado das marcas 

institucionais específicas historicamente construídas. 

É, portanto, nesse contexto, pautado pela missão/função social da 

universidade, que os professores iniciantes constroem os saberes da docência 

universitária no e para o exercício profissional, ao longo de suas carreiras, sob 

as influências das experiências pessoais e dos contextos social e institucional 

e, ao que tudo indica, esses saberes são construídos num contexto de trabalho 

de isolamento, num processo de autoformação, vivenciadas as dificuldades, 

incertezas e conflitos da prática, solitariamente. É nessa perspectiva que se 

apreende do debate crítico acerca da formação de professores a importância 

de programas institucionais de desenvolvimento pessoal/profissional para os 
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professores principiantes (MARCELO GARCIA, 1992), visando a (re) 

valorização do magistério superior e de sua formação contínua pedagógica, 

através de espaços coletivos que favoreçam a discussão de suas 

necessidades/dificuldades/aprendizagens nos primeiros anos de suas carreiras 

e a articulação de seus saberes especializados, profissionais aos saberes 

pedagógicos e da experiência, com vistas à construção de novos saberes e ao 

exercício de uma docência universitária consciente, crítico-reflexiva e de uma 

prática pedagógica transformadora na direção da produção de conhecimentos.  

 

1.4. O perfil do professor da educação superior  

 

Para abordamos questões referentes à formação do professor 

universitário, parece-nos oportuno tecermos previamente algumas 

considerações sobre quem é este professor com base nos aspectos discutidos 

por Franco (2000), uma vez que essas considerações se unem ao lugar de sua 

qualificação/formação e se dão num contexto de diversificação e diferenciação 

institucional.  

Visando qualificar a identidade do professor da educação superior, 

Franco (op. cit.) considera os seguintes aspectos: situacional, institucional, 

político, profissional e do avanço do conhecimento. Sob o aspecto situacional, 

o professor do ensino superior é aquele que trabalha numa instituição brasileira 

que se caracteriza pela complexidade/diversidade, seja ela pública ou privada, 

na qual a universidade pública apresenta um sólido sistema de pós-graduação 

e grupos consolidados de pesquisa. Esse professor pode também atuar em 

uma instituição de ensino superior isolada, sendo o ensino a sua razão maior 
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de ser. Assim, é tanto aquele que trabalha na universidade orientada pelas 

exigências do mercado, como o que atua na instituição comunitária encarnada 

no meio.  

Sob o ponto de vista institucional, o professor do ensino superior é 

aquele cujo plano de trabalho dispõe de horários para a pesquisa, mas é 

também aquele cujas horas de ensino abarcam todas as horas, não sobrando 

tempo para a pesquisa/investigação e, às vezes, nem sequer para preparar 

aulas. 

Quanto ao aspecto político, é aquele que vivencia as tensões inerentes 

à área de conhecimento, muitas vezes impregnada de corporativismo, 

acrescidas das tensões das demais áreas na luta por conseguir espaços junto 

aos órgãos de financiamentos. No que se refere ao aspecto profissional, é o 

que se dedica integralmente à universidade como espaço de trabalho7, mas 

também é aquele que está inserido num contexto profissional com suas 

demandas específicas, como se verifica com os professores de áreas. De outro 

modo, é aquele profissional que está sendo permanentemente avaliado 

(ingresso na carreira por meio de concursos, avaliações sistemáticas para a 

ascensão profissional, apreciações de trabalhos em eventos, apresentação de 

projetos para financiamento, relatórios de pesquisa, etc). No tocante ao 

aspecto do avanço do conhecimento, é aquele professor que está inserido no 

processo produtivo, que perfaz o avanço, colaborando de alguma forma para 

tal, mas é também aquele que dissemina o avanço do conhecimento. 

                                                 
7 De acordo com Behrens (1998), também nas universidades públicas verifica-se uma diversidade de 
situações profissionais: profissionais de várias áreas do conhecimento que se dedicam à docência em 
tempo integral; profissionais que atuam no mercado de trabalho específico e se dedicam ao magistério 
algumas horas por semana; profissionais docentes da área pedagógica e das licenciaturas que atuam na 
universidade e, paralelamente, no ensino básico; profissionais da área de educação e das licenciaturas que 
atuam em tempo integral na universidade (p. 57). 
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Nessa direção, pode-se compreender que os professores do ensino 

superior são aqueles que trabalham em diferentes tipos de instituição, com 

base em contrato de regime exclusivo e parcial, que desenvolvem uma série de 

atividades, como docência nos cursos de especialização, consultoria, seleção 

de quadros, atividades de assessoramento e apoio aos estudantes, etc, que se 

qualificam de diferentes formas, de acordo com a missão e as demandas 

específicas da instituição, enfrentam variadas tensões, seja com os pares da 

mesma área ou de diferentes áreas, com as condições de trabalho, com o 

contexto de ensino-aprendizagem, com as demandas formativas, etc. São 

profissionais não necessariamente somente da universidade, que apresentam 

diferentes relações com o conhecimento, seja para produzi-lo ou para 

disseminá-lo. Enfim, é um perfil que se caracteriza pela diversidade, pela 

pluralidade de opções, caminhos, interesses e tensões.  

É com base no perfil do docente que atua na educação superior, e 

diante da complexidade/diversidade que caracteriza a missão da instituição em 

que o professor exerce a sua atividade, que passaremos a tratar da formação 

do professor universitário, tendo presente que essas considerações norteiam a 

qualificação/formação do professor universitário. 

 

1.5. A formação do professor universitário 

 

A formação dos professores para exercer a docência no ensino superior 

não está orientada/regulamentada sob a forma de um curso específico como se 

verificam nos outros níveis de ensino. Pela LDB/96, o profissional para exercer 

a docência no magistério superior será preparado (e não formado), conforme 
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consta no Art. 66 desta Lei: “a preparação para o exercício do magistério 

superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de 

mestrado e doutorado”. Desse modo, a LDB admite que esse docente seja 

preparado nos cursos de pós-graduação tanto stricto como lato sensu, não se 

configurando estes como obrigatórios. Entretanto, a exigência legal de que 

todas as instituições de ensino superior tenham um mínimo de 30% de seus 

docentes titulados na pós-graduação stricto sensu indica o fortalecimento desta 

como o lugar para a formação docente (PIMENTA & ANASTASIOU, 2002). 

Como se sabe, a pós-graduação stricto sensu (programas de mestrado 

e doutorado) em áreas distintas da educacional está voltada para a formação 

de pesquisadores em seus campos específicos de conhecimento e não à 

formação de professores, o que significa que para estes profissionais não lhes 

são dadas as condições institucionais para se formar na docência.  

Pelo que se discute, a visão mais tradicional da formação do professor 

universitário é aquela que tem na pesquisa a sustentação de que o exercício da 

docência é uma atividade que exige apenas um domínio de seu campo 

específico, sem adentrar nas concepções de mundo, ciência e conhecimento, 

bem como nos processos de ensino e aprendizagem, numa perspectiva de 

produção do conhecimento e/ou reconstrução pedagógica da ciência e do 

conhecimento (FERNANDES, 2002).  

Ressalte-se que essa visão de conhecimento, instalada no mundo 

ocidental quase que hegemonicamente, está calcada no paradigma dominante 

(SANTOS, 2002a), demarcado por uma concepção positivista/mecanicista de 

conhecimento e de mundo, em que a neutralidade e a quantificação são suas 

marcas, fundado pela separação entre sujeito e objeto, mente e matéria, no 
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qual o conhecimento torna-se algo pronto, acabado, coisificado e separado do 

processo de construção pessoal dos sujeitos envolvidos no ensinar e aprender 

(professor e alunos). Nesse paradigma, a racionalidade cognitiva instrumental, 

considerada a única válida, não reconhece as outras formas de conhecer e 

compreender o conhecimento, como também não considera as relações entre 

o contexto de produção dos conhecimentos na história e na sociedade. 

 O predomínio dessa racionalidade cognitiva instrumental sobre as 

demais dimensões do conhecimento exclui do meio acadêmico a possibilidade 

de trabalhar com as subjetividades e de privilegiar a dimensão ética. Não 

obstante, o professor, ao fazer a sua formação em nível de pós-graduação, via 

de regra constrói uma competência técnico-científica em seu campo de 

conhecimento específico, mas caminha com prejuízo de uma visão abrangente 

e integrada de sociedade, sem uma inserção no campo das ciências humanas 

e sociais, que lhe proporcione uma compreensão ampla da tarefa do educador 

(CUNHA, 2000).  

Não se trata de negar a importância da pesquisa para o aprofundamento 

nos campos específicos do conhecimento, mas, sim, reforçar a necessidade de 

estabelecer caminhos que permitam o diálogo em outros campos do 

conhecimento, numa perspectiva dialética entre três dimensões: “a 

epistemológica (a questão do conhecimento), a dimensão pedagógica (a 

questão do ensinar e aprender) e a dimensão política (a questão da escolha do 

projeto de sociedade e universidade que se pretende)” (FERNANDES, 1998, p. 

97).  

Conforme o que têm revelado as pesquisas realizadas no âmbito da 

docência universitária, as práticas pedagógicas e acadêmicas têm sido 
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presididas, predominantemente, sob a ótica da concepção positivista do 

conhecimento, salvo experiências realizadas que apontam para a ruptura com 

a lógica cognitiva instrumental na perspectiva da produção do conhecimento, 

como a pesquisa de Maria Isabel Cunha e Cleoni Fernandes, realizada na 

década de 90, nas instituições UFRGS/UFPEL. 

Conforme esses estudos, constata-se que a formação do professor 

universitário não se encerra nos cursos de pós-graduação (mestrado e 

doutorado), pois a qualificação profissional necessita ser continuamente 

retomada ao longo das trajetórias profissionais, numa perspectiva ampla de 

formação que contemple as dimensões pessoal e profissional dos docentes. 

Nesse sentido, concordamos com a concepção de formação contínua pautada 

na lógica do desenvolvimento profissional dos professores e do 

desenvolvimento organizacional das escolas, proposta por Nóvoa (1992), que 

considera três eixos básicos: a pessoa do professor, suas experiências e seus 

saberes, a profissão, a escola e seus projetos. O autor propõe uma formação 

crítico-reflexiva, “que forneça aos professores os meios de um pensamento 

autônomo e que facilite as dinâmicas de formação autoparticipada” (op. cit., p. 

25). Reforça a importância de se ter como conteúdo de formação o trabalho 

crítico dos professores sobre as suas práticas e sobre as experiências 

compartilhadas, investindo nos saberes de que o professor é portador, 

trabalhando-os do ponto de vista teórico e conceitual de produção de saberes. 

Isso se dá na medida em que a formação mobiliza diversos saberes: saberes 

que emergem da prática reflexiva, saberes específicos e saberes pedagógicos. 

As mudanças educacionais dependem dos professores e da sua formação, 

mas também da transformação das práticas pedagógicas na sala de aula. A 
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inovação só é possível na medida em que houver mudanças das organizações 

escolares e do seu funcionamento, daí “falar de formação de professores é 

falar de um investimento educativo dos projetos de escola” (op. cit., p. 29). 

Em suma, para Nóvoa, a formação contínua implica o desenvolvimento 

do professor como pessoa e como profissional e o desenvolvimento da 

instituição escolar enquanto espaço educativo de formação e produção de 

saberes/projetos.  

A formação pedagógica do professor universitário é um tema complexo 

e pouco discutido no interior das instituições universitárias. Atente-se que não 

há uma preocupação com esse tipo de formação, haja vista que o próprio 

critério de ingresso nas universidades não exige formação pedagógica. Vimos 

que há um silêncio na LDB/96 no que tange à formação didático-pedagógica 

dos professores universitários, apesar de a profissão docente requerer essa 

formação.  

Autores como Behrens (1998), Cunha (1996; 1998) Fernandes (1998), 

Masetto (1998; 2003), entre outros, preocupados com a formação dos 

professores universitários, têm abordado a temática no bojo da problemática 

que envolve a qualidade do ensino e a busca da profissionalização do 

professor. Nas discussões, há o consenso de que não se pode reduzir a 

formação do professor universitário ao domínio dos conteúdos específicos de 

seu campo de atuação científica, uma vez que a docência se caracteriza por 

ser uma atividade complexa que “exige tanto preparação cuidadosa, como 

condições singulares de exercício, o que pode distingui-la de outras profissões 

[...]” (CUNHA, 2004, p. 40). Assume-se que a docência envolva uma 

multiplicidade de saberes e conhecimentos que estão em jogo na sua 
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formação, sendo estes elencados como saberes especializados, profissionais, 

pedagógicos e da prática reflexiva.  

Numa leitura da prática pedagógica universitária, Fernandes (1998) 

pôde constatar uma série de dificuldades que denotam a necessidade de uma 

formação político-pedagógica e o aprofundamento dos estudos nessa área. 

Dentre estas, destaque-se que o conhecimento é concebido de forma 

descontextualizada das condições histórico-culturais de sua produção, sendo 

reduzido a uma competência técnica e neutra, assim como a dimensão política 

do ato educativo é excluída, na qual as relações entre educação-sociedade-

conhecimento são concebidas como lineares e sem conflito. Quanto ao aspecto 

da indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão, este permanece como um 

desafio para o ensino de graduação, verificando-se a necessidade de se 

reforçar a compreensão desse princípio com base na relação dialética entre 

conhecimento, ciência e mundo e entre professor e alunos enquanto sujeitos 

históricos do processo de ensinar e aprender. Resultante dessa compreensão 

encontra-se uma indissociação entre o ato de ensinar e o ato de produzir 

conhecimento, o que significa que “a idéia de indissociabilidade precisa ser 

construída como uma síntese dialética no interior do ato pedagógico” (op. cit., 

p. 100). 

Essas considerações são necessárias, ao evidenciarem que trabalhar 

com a formação pedagógica do professor universitário implica planos mais 

amplos, que busquem a sua inserção para além da mera discussão 

pedagógica, especialmente quando se pretende fazer a ponte entre docência, 

formação e saberes docentes. Conforme o debate educacional, a formação 

continuada de professores universitários numa perspectiva pedagógica vem 
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possibilitar uma compreensão mais sistematizada de sua prática docente, 

fornecendo os instrumentos para o entendimento do papel/tarefa do educador, 

colocando em discussão o para quê, o como e o porquê do processo de ensino 

e das relações entre conhecimento/ciência/mundo e das condições históricas 

de sua produção, bem como da concepção de universidade e das relações 

existentes entre ela e a macroestrutura de poder, definidora das políticas 

públicas para o país, como é o caso da reconfiguração do sistema de ensino 

superior. 

Inserido neste debate, acredita-se que os desafios na busca da 

profissionalização do professor passam pela formação pedagógica, uma vez 

que a formação constitui elemento importante desse processo. Segundo 

Behrens (1998), não se trata só de oferecer cursos esporádicos sobre 

planejamento, avaliação e outros referentes à ação docente. O caminho para 

tornar o professor universitário reflexivo sobre a sua prática pedagógica 

demanda projetos que envolvam os docentes em encontros de formação 

contínua para compartilharem suas experiências e seus saberes, necessidades 

e aprendizagens, numa ação que comporte as dimensões individuais e 

coletivas, de modo a favorecer a intervenção/transformação das práticas.  

Em busca de uma nova profissionalidade8 docente e na perspectiva de 

uma ruptura desejável com a ordem tradicional, Cunha (2000) destaca a 

importância de um trabalho coletivo que pretenda articulação em torno de um 

projeto de curso. Para a efetivação de tal projeto, isto requer o diálogo entre os 

                                                 
8 Segundo Gimeno Sacristán (1995), profissionalidade “é a afirmação do que é específico na ação 
docente, isto é, um conjunto de comportamentos, conhecimentos, destrezas, atitudes e valores que 
constituem a especificidade de ser professor” (p. 65). É nesse sentido que Cunha (1999) esclarece que o 
termo profissionalidade é utilizado para designar a profissão em ação, contemplando mais a subjetividade 
do professor inserido na sua prática. 
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pares, um planejamento conjunto (exposição das condições de 

ensino/aprendizagem), formas de estabelecer a interdisciplinaridade (romper as 

fronteiras da disciplina), interpretar a cultura, reconhecendo o contexto social 

de ensino e as condições históricas de sua produção, sendo estas algumas das 

condições básicas para a construção de uma nova profissionalidade docente. 

Reiterando essa possibilidade, reafirma-se que os saberes constitutivos da 

profissão docente implicam consciência, compreensão e conhecimento, sendo 

sobre essas bases que se pode estabelecer a reflexividade e, com ela, uma 

perspectiva mais emancipatória da profissão. 

A formação pedagógica do professor universitário apontada como um 

dos caminhos possíveis na busca da profissionalização docente revela a 

preocupação em ultrapassar modelos de formação e concepções de docência 

calcados no paradigma da racionalidade técnica, que, conforme vimos 

anteriormente, definiu os conhecimentos necessários para a docência na 

modernidade, concebendo a atividade profissional como instrumental e 

aplicacionista de teorias e conhecimentos derivados da investigação e o 

professor como um técnico executor.  

A questão da profissionalização docente é discutida por Weber (2003) 

com ênfase na dimensão formativa. Como momentos fundamentais para o 

desenvolvimento do profissionalismo docente são evidenciados o 

estabelecimento de agência formadora e a fundação de associação 

profissional. Como marcos no processo de profissionalização docente 

enfatizam-se: a constituição de associações de âmbito nacional e a sua 

vinculação com o debate internacional; a legislação e sua dimensão formativa e 

as ações conjuntas que reúnem a sociedade política e sociedade civil em 
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busca da valorização do magistério e da qualidade da educação. A autora 

reafirma o lugar central que tem a formação no delineamento de uma profissão, 

na medida em que ela “fornece a base para a crítica do que vem sendo 

experimentado e vivenciado ao longo de sua inserção no mundo do trabalho, 

ao mesmo tempo em que reforça e redefine requerimentos que visam ao 

futuro” (WEBER, op. cit., p. 1146). 

Autores como Enguita (1991) e Popkewitz (1992) concebem 

profissionalização num sentido amplo, que aponta para além da qualificação ou 

competência. É uma questão de poder, de autonomia face à sociedade, ao 

poder político, à comunidade e aos outros grupos profissionais, devendo-se, 

portanto, considerar as relações estruturais que configuram o ensino, sem 

perder de vista que a atividade educativa é determinada historicamente. É 

assim que, de acordo com Enguita (op. cit.), o termo profissionalização é 

definido  

“não como sinônimo de qualificação, conhecimento, capacidade, 
formação [...], mas como expressão de uma posição social e 
ocupacional, da inserção em um tipo determinado de relações 
sociais de produção e de processo de trabalho” (p. 47). 

 

Nessa perspectiva, a discussão da profissionalização norteia-se pelo 

contexto da macroestrutura social, recaindo a ênfase sobre a questão da 

autonomia do trabalho docente. Através desse debate, Popkewitz (1992) 

aponta a preocupação constante em fornecer aos professores uma maior 

autonomia, poder de decisão e estatuto da profissão. 

Portanto, a construção de uma nova profissionalidade requer o 

investimento em práticas de formação contínuas que priorizem as dimensões 

coletivas e contribuam para a autonomia docente, na perspectiva da 

produção/partilha dos seus saberes e valores, contrapondo-se ao chamado 
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individualismo/isolamento que tem caracterizado a carreira e o trabalho 

docente (MARCELO GARCIA, 1995, apud CUNHA, 1999), em que o professor 

tem muitas tarefas individuais e poucas coletivas.  

É nesse sentido que nos colocamos no debate crítico contemporâneo, 

pelo prisma da reafirmação do papel da universidade e de sua importância 

como espaço de formação contínua especializada e pedagógica docente, que, 

no dizer de Fernandes (1998), pode fazer a diferença nos processos de ensinar 

e aprender e na formação dos professores. 

Essa discussão remete ao próximo capítulo, no qual discutiremos a 

carreira do professor e os saberes que se formam no processo de construção 

profissional/pessoal, na interdependência da estrutura que os condiciona, na 

perspectiva do desenvolvimento da carreira em “fases” ou “ciclos de vida” em 

que os sujeitos conjugam o individual e o sócio-profissional, o que significa não 

discriminar os âmbitos profissionais e não-profissionais da vida e pessoa do 

professor.  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

A CARREIRA DO PROFESSOR E OS SABERES DA ATIVIDADE 
DOCENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 
 
 

 “Eu me construo e sou construído pelos 
outros, esse movimento longo, complexo, 

nunca totalmente acabado, que é chamado 
educação”. 

 
  Bernard Charlot 

   

 

A carreira do professor concebida enquanto um processo construtivo e 

dinâmico das trajetórias pessoal/profissional, que conjuga o individual e o 

sócio-institucional, revela as dimensões objetiva e subjetiva, em que, no dizer 

de Bolívar (2002), a primeira refere-se à seqüência das diferentes posições que 

a pessoa vai ocupando no curso de sua vida, e a segunda diz respeito às 

experiências individuais, ou seja, o modo como a pessoa relata a dinâmica de 

suas experiências no trabalho e reconstrói passado e futuro com respeito à 

situação presente.  

No tocante à dimensão subjetiva, esta faz conexão com a história de 

vida do professor, revelando o caráter subjetivo, experiencial e idiossincrático 

do saber dele. Desse ponto de vista, segundo Tardif (2002), a carreira permite, 

ao mesmo tempo, perceber melhor a dimensão histórica em que os saberes 

são construídos, isto é, o saber-fazer e o saber-ser do professor, na medida em 

que estes são integrados às atitudes, comportamentos e valores por meio de 

sua socialização profissional. É nessa perspectiva que a carreira permite 

fundamentar a prática do professor: o que ele é e faz está intimamente 

relacionado à sua história pessoal e a sua trajetória profissional.  
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Portanto, caminharemos no sentido de relacionar a carreira profissional 

e os processos através dos quais os saberes dos professores são 

adquiridos/construídos nos primeiros anos de suas trajetórias profissionais 

docentes, já que “as bases dos saberes profissionais parecem construir-se no 

início da carreira, entre os três e cinco primeiros anos de trabalho” (TARDIF, 

op. cit., p, 82).  

Assim, organizamos este capítulo em duas partes. No primeiro momento 

trataremos de analisar os fundamentos teóricos e conceituais que envolvem o 

desenvolvimento da carreira docente, bem como as diversas correntes de 

pensamento que abordam esta temática. No segundo momento, discutiremos a 

atividade docente e o conjunto de saberes que a envolve, com base no debate 

educacional desenvolvido em âmbito nacional e internacional. 

 

2.1. A carreira docente: referências teóricas e conceituais 

 

Os estudos que investigam a carreira dos professores começam a ter 

uma maior evolução na literatura internacional a partir da década de 70, fato 

este que acompanha um crescente interesse em pesquisas no âmbito da 

formação de professores. Muitas dessas pesquisas dedicam-se a estudar os 

problemas sentidos pelos professores iniciantes, quer através de estudos 

exploratórios em que são apresentadas as necessidades e os problemas dos 

professores no primeiro ano de carreira, quer através de estudos descritivos 

que revelam as experiências vividas durante essa fase da vida profissional 

(SILVA, 1997).  
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O interesse pelo desenvolvimento da carreira dos professores, 

sobretudo o período inicial, torna-se particularmente importante no campo da 

profissão docente, uma vez que suas informações podem ser mobilizadas e 

revertidas para a elaboração e redefinição de programas de formação inicial e 

continuada, visando uma melhor compreensão de uma fase que se expressa 

de maneira tão peculiar na vida profissional dos docentes, na tentativa de 

minimizar os impactos, as dificuldades e necessidades com que se defrontam 

os professores principiantes em suas atividades profissionais. 

A carreira dos professores vem sendo estudada a partir de pesquisas 

que têm como base teórica os ciclos de vida humana, em geral, e, 

particularmente, do adulto. Existem diversos termos, tais como fases da vida, 

tempos, ciclos de vida, curso, etapas, estágios, percursos, carreira, trajetos, 

trajetórias, itinerários, etc, para indicar o sentido da vida humana enquanto um 

conjunto de etapas, conforme as idades individuais e condicionadas sócio-

culturalmente, sendo o ciclo de vida o termo preferencialmente usado pelos 

autores aqui tratados. 

O termo ciclo de vida é compartilhado por diferentes contribuições 

epistemológicas, como a dos princípios psicodinâmicos de raiz neofreudiana, a 

do interacionismo simbólico da Escola de Chicago, da psicologia do 

desenvolvimento, contando também com diversas contribuições científicas das 

áreas da Psicologia, da Sociologia e da Biologia. O conceito de ciclo de vida 

possui diferentes usos nas ciências sociais - individual, grupal e institucional -, 

o que indica que existem inúmeras perspectivas ou escolas de pensamento e 

pesquisa a partir das quais se pode estudar as vidas profissionais ou carreiras 

dos professores (GONÇALVES, 1992). 
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Essas correntes de pensamento vêm se afirmar na década de 70 com o 

objetivo de desvendar o universo profissional de professores, por referência a 

um contexto social, em que se entrecruzam as vertentes pessoal e 

interpessoal, e através da análise interpretativa dos discursos por eles 

elaborados. As mesmas se revestem de uma tripla dimensão ou podem ser 

abordadas segundo diferentes perspectivas: a que se detém sobre as práticas 

pedagógicas, remetendo para a definição da sua função educativa; aquela que 

se situa no plano do sistema educativo, que orienta, condiciona e regula as 

suas atividades práticas, e a que se reporta à profissão, voltando-se para o 

grupo de profissionais docentes enquanto grupo específico no contexto das 

relações sociais. 

As pesquisas que tratam sobre as teorias do desenvolvimento dos 

adultos e do desenvolvimento do professorado vêm usando os ciclos de vida 

profissional “como uma maneira de entender a carreira, a evolução profissional 

e, ainda, o grau de compromisso ou implicação com a mudança e a inovação” 

(BOLÍVAR, 2002, p. 50). Os modelos de ciclos de vida vão dar uma melhor 

compreensão, proporcionando uma visão mais ampla do desenvolvimento 

profissional e pessoal dos docentes, uma vez que dão ênfase ao estudo de 

todas as mudanças no desenvolvimento individual do professor - físico, 

intelectual, afetivo, social, da personalidade e vocacional - numa tentativa de 

abordar o conjunto da carreira, sendo esta definida como um todo que se 

estende desde as primeiras experiências escolares da infância até o 

afastamento ou a aposentadoria (LOUREIRO, 1997).  

O conceito de carreira é um elemento de análise desenvolvido pelos 

sociólogos da Escola de Chicago, particularmente pela obra de Hughes (1958), 
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autor que desenvolveu uma espécie de modelo da socialização profissional. 

Para ele, se de uma perspectiva objetiva a carreira consiste numa série de 

condições e papéis bem definidos, de uma perspectiva subjetiva é “a 

possibilidade de desenvolvimento graças à qual a pessoa vê sua vida como um 

todo e interpreta os diversos atributos, ações e coisas que lhe aconteceram” 

(HUGHES, 1958: 63, apud BOLÍVAR, op. cit., p. 76). Essa dupla dimensão 

(sentimento individual da vida, oportunidades e incentivos estruturais) passa a 

dominar todo o conceito de carreira.  

Segundo Dubar (1997), a referência ao processo de iniciação na 

profissão é encontrada em Hughes, ao enfatizar a crise e o dilema que se 

instauram pela identificação progressiva com o papel desempenhado na 

profissão, afirmando que esta descoberta da “realidade desencantada” do 

mundo profissional pode ser fugaz, se acontece muito cedo ou muito tarde, 

traumatizante, se acontece numa altura imprópria, excitante ou mesmo 

inebriante, se acontece na altura certa. Dubar (op. cit.) ainda menciona que 

Hughes também se refere a um segundo mecanismo que se instala com a 

dualidade ou distância entre o modelo ideal, que caracteriza a dignidade da 

profissão, a sua valorização simbólica, e o modelo prático, que diz respeito às 

tarefas cotidianas do trabalho. Coloca-se que no processo de socialização 

intervém “uma série de escolhas de papéis” ou de interações com os outros 

significativos que tentam reduzir esta dualidade e representam passagens 

constantes de um modelo a outro. Esse modelo permitiu desenvolver vários 

estudos empíricos que abrem importantes pistas metodológicas e teóricas 

sobre a temática, ainda que parcialmente explorados.  
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O curso profissional pode ser descrito retrospectivamente ou antecipar 

aquilo que se espera e, por isso mesmo, não está restrito às trajetórias 

profissionais associadas à ascensão no trabalho, mas contempla também a 

experiência da vida como um todo. Essa concepção de carreira torna-se um 

caminho mediante o qual os indivíduos conjugam o individual e o social-

institucional, bem como um dos mecanismos-chave de socialização da pessoa 

nas instituições (BOLÍVAR, op. cit.). 

 O conceito de carreira, além das dimensões objetiva e subjetiva, suscita 

dois aspectos: a) a carreira é um mecanismo de mudança individual - esse 

aspecto relaciona-se à concepção interacionista do eu, desenvolvida pela 

Escola de Chicago, em que o papel desempenhado configura a construção da 

identidade profissional. A pessoa, ao ocupar os diversos cargos em sua 

trajetória, vai mudando sua própria identidade na forma como se apresenta aos 

outros; b) a carreira gera uma união entre as estruturas individuais e sociais - 

essas estruturas compõem um quadro que proporciona esquemas 

interpretativos para dar sentido ao mundo social (BOLÍVAR, op. cit.). 

As carreiras são expressões de relações de poder, normas e motivos 

adotados num dado contexto institucional, envolvem os atributos, expectativas 

e interpretações dos grupos profissionais de referência em que os indivíduos 

ingressam. Configura-se como um mecanismo de socialização, um meio pelo 

qual os sujeitos internalizam regras, valores, expectativas e motivos vigentes 

num contexto institucional.  

Bolívar ressalta ainda a posição de autores que consideram a carreira 

profissional “não como uma série cronológica de posições e papéis sociais, 

mas a perspectiva em que a pessoa vê sua vida como um todo e interpreta o 
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significado de atributos, ações e coisas que lhe sucederam” (KELCHTERMANS 

E VANDENBERGHE, 1994:46, apud BOLÍVAR, op. cit., p. 77).  

Na tentativa de estabelecer uma relação entre os saberes docentes e as 

fases iniciais da carreira, reportamo-nos a Tardif (2002), ao referir a dimensão 

temporal dos saberes dos professores, na medida em que são utilizados e se 

desenvolvem no âmbito de uma carreira, isto é, “ao longo de um processo 

temporal de vida profissional de longa duração no qual estão presentes 

dimensões identitárias e de socialização profissional, além das fases e 

mudanças” (op. cit., p. 70). A inserção numa carreira faz com que os 

professores assimilem também saberes práticos específicos aos lugares de 

trabalho, com suas regras, rotinas, valores, etc. Nessa perspectiva a carreira é 

concebida como a trajetória dos indivíduos através da realidade social e 

organizacional das ocupações.  

Vale ressaltar que, qualquer que seja a concepção epistemológica ou a 

perspectiva de análise adotada por seus autores, os estudos e pesquisas sobre 

o percurso profissional dos professores vêm sendo influenciados e refletem um 

conjunto de transformações sociais, políticas, econômicas e culturais que 

deixam as suas marcas a partir da década de 70. 

Portanto, é na perspectiva do ciclo de vida, enquanto modelo que 

proporciona uma visão mais ampla do docente em seu desenvolvimento 

pessoal e profissional, e da carreira, enquanto um todo que se faz por meio de 

(des)continuidades, rupturas, (des)encontros, cursos e percursos, numa 

interação constante com os fatores de ordem pessoal/maturacional e social, 

cultural, político e econômico, que nossa pesquisa investiga as tendências 
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gerais das fases iniciais da carreira, filiando-se particularmente ao modelo 

adotado por Michaël Huberman (1995). 

 

2.2. As fases da carreira: tendências gerais 

 

Huberman desenvolveu um trabalho de investigação científica sobre os 

ciclos de vida de cento e setenta professores suíços do curso secundário com 

experiência docente variando entre 5 e 39 anos, propondo um modelo centrado 

fundamentalmente nos anos de experiência docente e não na idade.  

Segundo Gonçalves (op cit.), foi Huberman quem se debruçou com 

maior acuidade para compreender o processo de desenvolvimento do percurso 

profissional daqueles docentes. Isto ocorre não somente por ser seu objeto de 

pesquisa o estudo da carreira, mas também por ser ele quem melhor 

elaborou/formulou conceitos sobre a temática. 

Esse autor desenvolve um modelo que mantém uma ordem geral das 

fases, admitindo uma variação no tocante ao aparecimento, à duração e às 

modalidades de cada fase, levando em conta ainda as variáveis históricas, 

institucionais e psicológicas do processo. Delineia um quadro-síntese das 

tendências gerais possíveis de identificar no ciclo de vida dos professores.  

Um aspecto a ser salientado é que as fases da vida profissional não são 

determinadas pela idade como entidades quase-biológicas, mas, ao contrário, 

inserem-se em tempos e lugares determinados e se realizam conforme as 

possibilidades e limitações que as circunstâncias oferecem. Nessa perspectiva, 

enfatiza-se que “o desenvolvimento de uma carreira é um processo e não uma 

série de acontecimentos. Para alguns, este processo pode parecer linear, mas, 
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para outros, há patamares, regressões, becos sem saída, momentos de 

arranque, descontinuidades [...]” (HUBERMAN, 1995, p. 38). A trajetória de 

desenvolvimento profissional é um processo que, embora pareça linear para 

alguns, mostra-se por meio de avanços, retrocessos, continuidades, mudanças, 

aprendizagens, estando sob as influências de diversos fatores, ou, de outro 

modo, conforme a vida pessoal de cada um.  

As possíveis derivações de novas fases dependerão do que tenha 

ocorrido nas trajetórias individuais prévias e, portanto, sociais de cada sujeito, 

pois “no final das contas os professores, como quaisquer outros adultos, não 

são simples marionetes sujeitas ao arbítrio da própria maturidade ou 

determinação social” (BOLÍVAR, op. cit., p. 52). Em outras palavras, as 

influências não são determinantes e incontroláveis a ponto de decidirem as 

ações e os caminhos tomados pelos indivíduos. Os sujeitos são seres ativos, 

agem de forma singular diante dos contextos de suas vidas, fazendo com que 

“o desenvolvimento humano seja em grande parte teleológico, isto é, o ator 

humano observa, estuda, planifica as “seqüências” que percorre e 

posteriormente pode vir a alterar ou determinar as características da “fase” 

seguinte (HUBERMAN, op. cit., p. 53). 

Não obstante se possa demonstrar regularidades ou tendências gerais 

nas trajetórias profissionais dos professores, haveria espaços de não-

interseção, ou, como bem expressa Huberman, “existem zonas de interseção 

entre estes indivíduos, mas também zonas de diferença, sem que a fronteira 

entre as duas zonas seja nítida” (op. cit., p. 54). Daí o esforço em compreender 

o processo de desenvolvimento da carreira docente numa perspectiva de 

interação dialética na qual o sujeito está sempre em estado de tensão entre 
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duas forças: internas (maturacionais, psicológicas) e externas, (culturais, 

sociais, históricas, físicas). Em algum momento uma destas forças poderá se 

sobressair, mas esta será uma situação transitória, efêmera, cujos efeitos 

serão influenciados pelo jogo das outras forças. Portanto, o estudo do 

desenvolvimento é um estudo de influências combinadas e não de influências 

únicas ou dominantes. Para Huberman, mesmo que haja uma certa 

estandardização seqüencial, os acontecimentos inseridos em uma determinada 

etapa são percebidos e enfrentados de forma idiossincrática.  

 

Exploração: uma fase de início ou entrada na carreira (1-3 anos) 

 

Esta fase pode ter começos fáceis ou difíceis, variando de acordo com 

cada professor e conforme a importância do “choque de realidade”. Está 

condicionada pelas limitações da instituição e normalmente transcorre durante 

os três primeiros anos de ensino. Os professores exploram os contornos da 

nova profissão, fazem escolhas provisórias e definem alguns papéis. 

Caracteriza-se pela necessidade de “sobrevivência” e de “descoberta”. 

a) Necessidade de “sobrevivência” no novo meio - é o resultado do 

confronto inicial com a complexidade da situação profissional, observando-se 

uma distância entre os ideais e a vida cotidiana do trabalho, entre o que se 

pretende e o que realmente pode ser feito. Esse sentimento traduz o que se 

costuma chamar de “choque com a realidade” e “choque da transição” 

expressões utilizadas para caracterizar esse período de medos e tateamento 

vividos durante os primeiros anos, quando os professores se confrontam com 

dificuldades com os alunos, com a relação pedagógica e a transmissão do 
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conhecimento, com o material didático inadequado, a preocupação com o 

próprio desempenho. Há uma necessidade de resolver um conjunto de dilemas 

através de tentativa e erro, do sentido de eficiência, da necessidade de ser 

aceito por seu círculo profissional, ou seja, o professor iniciante está num 

constante tatear.  

Autores como Veenman (1984, apud TARDIF, 2000) afirmam que essa 

fase é tão crucial que leva uma porcentagem importante de iniciantes a 

abandonar a profissão ou simplesmente a se questionar sobre a escolha e a 

continuidade na carreira, conforme a importância do “choque com a realidade”. 

Segundo Silva (1997), há cinco categorias de manifestações indicadoras 

de “choque com a realidade”: 

- percepção dos problemas: inclui os problemas percebidos, as 

lamentações sobre cargas horárias, as queixas físicas e psicológicas 

(stress, cansaço, angústias e frustrações); 

- mudanças de comportamento: mudanças de comportamento profissional 

operadas nos professores e motivadas por pressões externas; 

- mudanças de atitudes: reportam-se às alterações de crenças do 

professor e são visíveis, por exemplo, na passagem de uma atitude 

progressista para uma atitude mais conservadora, no que diz respeito 

aos métodos de ensino; 

- mudança de personalidade: esse aspecto se refere às mudanças 

operadas no domínio da estabilidade emocional e no autoconceito; 

- abandono da profissão: é o indicador máximo do choque com a 

realidade, quando a desilusão e o desencanto atingem tal estágio que a 

única solução é abandonar a profissão. 
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b) O momento da “descoberta”, em contrapartida, traduz um sentimento 

de entusiasmo inicial dos que estão começando - o encanto com a novidade, a 

capacidade de ter uma classe sob a sua responsabilidade (alunos, programa), 

a descoberta dos alunos, a integração no meio socioprofissional com o coletivo 

profissional, etc. 

 

Estabilização: uma fase de consolidação (4 – 6 anos)  

 

Essa fase consiste de uma escolha pessoal e subjetiva do ensino como 

carreira, estando marcada pelo compromisso entre o indivíduo e a instituição. É 

um momento de tomada de decisões, de consolidação de um repertório de 

habilidades pedagógicas de base, que trazem segurança no trabalho e 

identidade profissional. O professor adquire maior confiança em si mesmo e 

também por parte dos colegas, pelo domínio dos diversos aspectos do 

trabalho, principalmente dos aspectos pedagógicos, que a literatura aponta 

como um sentimento de competência pedagógica. Isto gera um modo próprio 

de operar, o que torna o trabalho mais tranqüilo e cômodo, possibilitando um 

equilíbrio profissional. Ao invés de se preocupar com a sobrevivência no novo 

meio, o professor procura melhorar os seus métodos de ensino e trabalho com 

os alunos, mostra um maior interesse pelos problemas de aprendizagem, ou 

seja, o professor está menos centrado em si mesmo e na matéria e mais no 

processo de ensino e aprendizagem.  
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Diversificação: uma fase de experimentação (7 a 25 anos) 

 

 Os percursos pessoais parecem começar a divergir mais a partir da fase 

de estabilização. Para uns estabelece-se a consolidação pedagógica, que se 

traduz pela tentativa de marcar a sua atuação e o seu impacto no seio da 

turma, lançando-se, por conseguinte, numa série de experiências pessoais, 

diversificando o material didático, o modo de avaliação, a forma de agrupar os 

alunos, as seqüências dos programas, etc. Para outros, ao tomarem 

consciência dos fatores institucionais que contrariam a possibilidade de 

melhorar/maximizar a sua atividade docente, partem para atacar o sistema na 

tentativa de lutar por reformas.  

 

Pôr-se em questão: uma fase de múltiplas faces (15-25) 

  

 Esta é uma fase cujas origens e características são difíceis de serem 

apreendidas. Não obstante, podem ser identificados “sintomas” que vão desde 

uma passageira sensação de rotina a uma crise existencial em face ao 

prosseguimento na carreira. Essa crise pode ser explicada pelo sentimento de 

rotina/monotonia em relação ao cotidiano da sala de aula ou pelo desencanto 

motivado pela falta de êxito das experiências ou de reformas estruturais em 

que as pessoas participaram ativamente. Como se vê, trata-se de uma fase de 

múltiplas facetas, portanto, pretender buscar explicações/definições redutoras 

se torna uma tarefa difícil, ou até mesmo ilegítima.  
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Serenidade e distanciamento afetivo: uma fase de aceitação (25-35 anos)  

 

 Este momento trata-se menos de uma fase distinta da progressão na 

carreira do que um estado de “alma”. Na seqüência da fase de questionamento 

e por vias diversas, pode-se alcançar a serenidade (nem todos a alcançam). 

Esta etapa se caracteriza por uma diminuição do nível de ambição pessoal, do 

nível de investimento (ativismo), um aumento da sensação de confiança e 

serenidade na gestão de sala de aula e um distanciamento afetivo na interação 

com os alunos.  

 

Conservadorismo e lamentações: resistências às inovações 

 

 Esta etapa corresponde a uma tendência que se verifica com a idade, 

significando uma maior rigidez e dogmatismo, uma resistência às mudanças, 

às inovações, ao lado de uma nostalgia do passado, para uma mudança de 

ótica geral em face ao futuro. Essa tendência se expressa por meio de queixas 

e resmungos em relação à evolução negativa dos alunos (indisciplina, falta de 

motivação, despreparo), em relação aos colegas mais jovens (menos 

seriedade e empenho), na atitude negativa em relação ao ensino e à política 

educacional (sem direção, confusa) e em relação aos pais e até contra as 

atitudes do público em geral face à educação. 
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Desinvestimento: uma fase de descomprometimento (35-40) 

 

 Esta fase remete ao fenômeno de recuo e de interiorização 

experimentado no final da carreira. É freqüente uma liberação progressiva do 

investimento no trabalho e uma maior dedicação de tempo aos interesses 

pessoais e a uma vida social de maior reflexão. Isto implica um processo de 

desinvestimento nos planos pessoal e institucional e um retrocesso às 

ambições experimentadas anteriormente. Esse “descomprometimento” poderá 

ser vivido pelos professores de forma positiva ou negativa, correspondendo 

assim a um desinvestimento sereno ou a um desinvestimento amargo. 

 Segundo o autor, este não é um modelo linear e monolítico e não se 

pode prever com segurança as fases de cada professor, pois elas não são 

lineares, nem mesmo explicáveis para um grande número. No entanto, isto não 

quer dizer que não se possa falar de tendências centrais nas diferentes fases 

da carreira. 

Nas seções seguintes analisaremos a dinâmica da atividade docente 

em sua complexidade e o conjunto de saberes que a envolve, numa tentativa 

de apreender a natureza dos saberes implícitos na ação, partindo das 

discussões realizadas em nível nacional e internacional acerca da temática dos 

saberes docentes. 

 

2.3. Atividade docente: expressão dos saberes docentes 

 

A dinâmica da atividade docente envolve uma pluralidade de saberes 

que são mobilizados e reagrupados, tendo em vista os fins educativos e as 

necessidades postas pela prática pedagógica e social, evidenciando a 
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complexidade da atividade docente que se dá tanto na relação com o 

conhecimento como na relação social com os alunos e os contextos 

institucionais e sociais.  

Trata-se de uma atividade orientada/norteada por uma racionalidade 

prática (THERRIEN, 2001), apoiando-se em valores, em teorias, em 

experiências e em elementos contextuais para justificar as decisões que são 

tomadas no tocante à gestão do conhecimento e dos alunos, isto é, uma 

atividade que demanda uma capacidade que vai além da execução, uma 

atividade de grande relevância no encaminhamento do processo educativo que 

vise um ensino de qualidade (AZZI, 2002).  

Segundo Azzi (op. cit.), a atividade docente é tida como expressão do 

saber pedagógico9 e este como fundamento e produto da atividade docente 

que acontece no contexto escolar, numa instituição social e historicamente 

construída, significando dizer que a atividade docente é uma prática social “que 

se faz no cotidiano dos sujeitos nela envolvidos, e que, portanto, nela se 

constituem como seres humanos” (op. cit., p. 45). O professor em sua atividade 

docente é visto como um profissional munido de saberes, que, no confronto 

com as situações complexas do ato pedagógico que resistem à mera aplicação 

dos saberes para solucionar as situações, deve tomar decisões, julgar e decidir 

o melhor caminho a ser adotado, exigindo da atividade docente uma reflexão 

prática.  

Em suas atividades cotidianas os professores não só utilizam/mobilizam 

diversos saberes que orientam e fundamentam as ações pedagógicas, mas 

também produzem saberes que são transformados e modelados na e pela 
                                                 
9 O saber pedagógico é definido como “o saber que o professor constrói no cotidiano de seu trabalho e 
que fundamenta sua ação docente” (AZZI, op. cit., p. 43). Ressalte-se que esta expressão diferencia-se do 
conhecimento pedagógico elaborado por pesquisadores e teóricos da educação. 
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ação docente. Dessa perspectiva, resulta a compreensão da natureza do saber 

docente em estreita relação com a prática educativa, que mobiliza diversos 

tipos de ação, às quais estão ligados saberes específicos e competências 

práticas.  

A atividade docente, ao mesmo tempo em que lida com o conhecimento, 

produz conhecimentos tácitos, pessoais e não sistemáticos (MONTEIRO, 

2001), que se constituem por meio da prática, sendo considerados 

fundamentais para configurar a identidade docente e validar a sua competência 

profissional (TARDIF, LESSARD E LAHAYE, 1991; THERRIEN, 2001, TARDIF, 

2002). 

Com base na compreensão da estreita relação dos saberes com a 

prática e da prática docente enquanto prática social que se faz no dia-a-dia dos 

sujeitos nela envolvidos, marcada pelas relações, interesses, motivações e 

conflitos, bem como pelas necessidades e possibilidades dos seus atores e 

mediada pelos contextos em que se situam, trataremos a seguir de conceituar 

a práxis educativa, focalizando-a como ação reflexiva/transformadora e 

produtora de saberes. 

 

2.4. Atividade docente: práxis transformadora e social 

 

 Reconhecer que a prática educativa é uma prática social e histórica 

significa considerá-la enquanto atividade humana que está diretamente 

associada à vida objetiva e subjetiva dos sujeitos envolvidos nessa mesma 

prática, ou seja, uma atividade calcada nas relações entre as pessoas, por isso 

mesmo rica em valores e significados.  
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 Para Marx (1986), a atividade humana é concebida como atividade 

objetiva, por meio da qual as qualidades humanas são objetivadas. Desse 

modo, esse autor sustenta que a atividade humana constrói a realidade e “[...] a 

modificação das circunstâncias com a atividade humana ou alteração de si 

próprio só pode ser apreendida racionalmente como práxis revolucionária” (op. 

cit. p. 12). 

É nessa perspectiva que o sentido de práxis é ativo, conforme assinala 

Kosik (1976): “práxis é atividade que se produz historicamente, quer dizer, que 

se renova continuamente e se constitui praticamente, unidade do homem e do 

mundo, da matéria e do espírito, de sujeito e objeto, do produto e da 

produtividade” (p. 202).  

O significado da atividade em Vázquez (1977) é entendido como “o ato 

ou conjunto de atos em virtude do qual um sujeito ativo (agente) modifica uma 

determinada matéria-prima, isto é, modifica uma matéria exterior ou que é 

imanente ao agente” (op. cit., p. 186). A noção ampla de atividade se opõe a 

passividade, pois seu campo de ação é o da efetividade e não o do meramente 

possível. Considera que a atividade humana “só se verifica quando os atos 

dirigidos a um objeto para transformá-lo se iniciam com um resultado ideal, ou 

finalidade, e termina com um resultado ou produto efetivo, real” (op. cit. p. 187). 

 Vázquez distingue a práxis em níveis: por um lado, a práxis criadora e a 

práxis reiterativa ou imitativa e, por outro, a práxis reflexiva e a espontânea. A 

práxis reiterativa está de acordo com uma “lei previamente traçada e cuja 

execução se reproduz em múltiplos produtos que mostram características 

análogas e a práxis criadora não se adapta plenamente a uma lei previamente 

traçada e culmina num produto novo e único” (op. cit., p. 246). A práxis criadora 
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é determinante, uma vez que ela permite enfrentar novas necessidades, novas 

situações, criando permanentemente soluções, não bastando repetir ou imitar o 

que ficou resolvido. 

Trazendo essa discussão para o contexto educacional e para o estudo 

dos saberes docentes, reiteramos a práxis educativa como prática social que 

acontece numa instituição social e historicamente construída, que se efetiva na 

relação entre as pessoas, mediada por princípios e valores, orientada por 

objetivos e finalidades, realizada pela transmissão/apropriação/produção de 

saberes, o que implica uma dimensão essencialmente social e, por isso, 

transformadora.  

Veiga (1989) conceitua a prática pedagógica como uma prática social 

orientada por objetivos, finalidades e conhecimentos, e inserida no contexto da 

prática social. Destaca a dimensão teórico-prática da atividade pedagógica, 

que “formalmente possui um lado ideal, teórico, idealizado enquanto formula 

anseios onde está presente a subjetividade humana, e um lado real, material, 

propriamente prático, objetivo” (op. cit., p. 17). Pontua-se, assim, a unidade 

teoria e prática no processo de ensino aprendizagem: uma não existe sem a 

outra. Ao priorizar a teoria, cai-se na posição idealista, o contrário acarreta 

distorções, uma vez que a prática sem a teoria vira ativismo, praticismo ou 

utilitarismo. 

 Quanto aos diferentes níveis da prática pedagógica, Veiga apresenta 

duas perspectivas: a repetitiva e acrítica e a reflexiva e crítica. A primeira se 

caracteriza pela dissociação no processo prático, entre sujeito e objeto, e entre 

teoria e prática.  O professor não se reconhece como sujeito social em suas 

ações pedagógicas, uma vez que se coloca como mero executor das tarefas 
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que realiza. Por outro lado, a principal característica da prática reflexiva é a 

unidade entre teoria e prática e o seu caráter criador. Isto significa que, no 

processo didático, professor e aluno interagem visando um objetivo comum, e, 

ao contrário da práxis reiterativa, o professor se reconhece como sujeito social 

de suas próprias ações, refletindo sobre o que pensa e o que faz.  

 

2.5. Reflexão da prática social docente: construção compartilhada de 
saberes 

 

A idéia da práxis reflexiva e criadora é fundamental para o estudo dos 

saberes docentes, na medida em que reconhecemos a prática profissional 

como momento de construção de conhecimento, através da reflexão, análise e 

problematização desta. Acreditamos que os professores, por meio de uma 

prática docente reflexiva, possam reconstruir e criar novas práxis, na medida 

em que estão a produzir saberes através da reflexão crítica sobre/na prática, 

tendo por base as relações com os alunos e os pares. Sobre isto, Freire (1982) 

afirma que, “se o momento é o da ação, esta se fará autêntica práxis se o 

saber dela resultante se faz objeto da reflexão crítica [...]” (op. cit. p. 57). 

Nessa perspectiva, passaremos a esboçar as contribuições de autores 

como Gòmez (1992), Shön (1992), Zeichner (1992, 1993), Freire (1996) e 

Pimenta (2002a), ao discutirem o conceito de prática reflexiva e de professor 

enquanto profissional reflexivo. 

A categoria de professor-reflexivo e o conceito de reflexão-na-ação têm 

em Schön o seu principal formulador. Segundo o autor, o conhecimento na 

ação é o conhecimento tácito, implícito, interiorizado, está na ação e é 

mobilizado pelos profissionais no seu cotidiano de trabalho, configurando um 
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hábito, mas que por si só não é um conhecimento suficiente. Diante da 

complexidade que emerge das questões práticas, das situações novas que 

transpõem a rotina, os profissionais criam e recriam novas alternativas, novos 

caminhos, vindo a configurar um processo de reflexão na ação. Mediante essas 

situações, os profissionais constroem um corpo de experiência que vai ser 

usado em situações semelhantes, por meio da repetição, liberando a cognição 

para outras situações mais complexas. Todavia, esses conhecimentos práticos, 

construídos a partir do repertório de experiências não dão conta da 

complexidade dos novos problemas que superam o repertório criado, exigindo 

uma análise mais aprofundada e uma apropriação/investigação de teorias 

sobre o problema. Esse movimento, segundo Shön, é denominado de reflexão 

sobre a reflexão na ação.  

Valorizando a experiência e a reflexão na experiência, bem como o 

conhecimento tácito, Shön propõe uma formação baseada numa epistemologia 

da prática. Segundo Tardif (2002), a finalidade maior da epistemologia da 

prática é a explicitação dos saberes tácitos, cotidianos, mobilizados pelos 

professores durante a ação. 

Autores como Zeichner (1992, 1993), Gòmez (1992) e Freire (1996) vão 

avançar na perspectiva de uma reflexão crítica sobre a prática, introduzindo 

novos elementos e observando as implicações e as condições socioculturais 

que envolvem uma prática reflexiva. Críticas vão ser direcionadas a respeito do 

tipo de reflexão que tem sido feita pelos professores, salientando-se as 

condições que os mesmos têm para refletir. As preocupações se referem ao 

desenvolvimento de um possível individualismo, decorrente de uma reflexão 

em torno de si próprio, questionando-se o conteúdo e a qualidade da reflexão, 
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que, por si só, não é capaz de resolver os problemas da prática sem uma 

compreensão das origens e dos contextos que a gerou, o que pode levar à 

banalização da perspectiva da reflexão. 

Gómez (op. cit.) entende a reflexão não apenas como um processo 

psicológico individual, mas implica a imersão consciente do homem no mundo 

da sua experiência, um mundo carregado de conotações, valores, 

intercâmbios, correspondências afetivas, interesses sociais e cenários políticos.  

Freire (1996) sustenta que a busca da autonomia do professor na prática 

educativa deve estar revestida de uma reflexão sobre a prática, isto é, do 

“saber-fazer e do saber-ser” exercitado, e que “a reflexão crítica sobre a prática 

se torna uma exigência da relação teoria/prática sem a qual a teoria pode ir 

virando blábláblá e a prática, ativismo” (op. cit., p.24).  

Reafirmando o conhecimento implícito, tácito, gerado na ação, Zeichner 

(1993) salienta que pensar no ensino reflexivo é tornar mais consciente esse 

saber tácito, que nem sempre é examinado pelos professores. Trabalhando 

esse saber implícito gerado nas práticas docentes, passamos a criticá-lo, 

examiná-lo, melhorando-o. Para além do saber na ação, que se vai 

acumulando ao longo dos anos, quando pensamos nas ações desenvolvidas 

no dia-a dia do ensino estamos a criar saber. Ao utilizar as estratégias de 

ensino em sala de aula, as mesmas estão embasadas em teorias práticas 

sobre o modo de entender os valores educacionais. Nesse sentido, pensar na 

prática reflexiva é trazer à tona as teorias práticas do professor para serem 

discutidas e analisadas criticamente. Assim, está-se valorizando o saber dos 

professores gerado pela reflexão, dando-lhe visibilidade no âmbito da pesquisa 

sobre o ensino, num esforço de incluí-los nos construtos dos programas de 
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formação continuada, na tentativa de encontrar o equilíbrio entre o saber 

acadêmico e o saber dos professores, rompendo-se com a tradição de que o 

conhecimento só é produzido nos meios acadêmicos.  

Zeichner (1993) enfatiza a necessidade de refletir sobre o ensino e as 

condições sociais que o cercam, uma vez que estas influenciam o trabalho 

docente em sala de aula. O discurso do ensino reflexivo é inócuo quando não 

se fala da reflexão enquanto prática social, por meio da qual os professores 

partilham o conhecimento e se apóiam, crescendo juntos, construindo 

caminhos coletivos na instituição escolar. Assim, propõe transcender a 

capacitação individual e transformação pessoal para uma reflexão que inclua a 

reconstrução social10. 

Portanto, é na perspectiva da reflexão crítica sobre a prática que 

buscamos apreender os saberes implícitos que norteiam a ação docente, de 

modo a explicitar as razões, os motivos e as justificativas que constituem o 

“epistème cotidiano”11 dos professores. Para uma melhor compreensão do 

sentido desses saberes, trataremos de revisitar a seguir o conceito de senso 

comum elaborado ao longo da história, em contextos diferenciados, através 

das concepções de alguns autores clássicos. 

 

2.6. Os saberes do senso comum da práxis social docente 

 

Para compreendermos o sentido dos saberes cotidianos e o senso 

comum da prática docente, far-se-á uma breve incursão na literatura, 

revisitando alguns teóricos clássicos, como Antonio Gramsci (1986), Vázquez 
                                                 
10 O autor identifica diferentes tradições da prática de ensino reflexivo: acadêmica, da eficiência social, 
desenvolvimentista, da reconstrução social e genérica. 
11 Expressão utilizada por Tardif (2002). 
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(1977), Boaventura Santos (1989) e Certeau (1994), os quais, em contextos 

diferenciados, qualificaram a ciência e o senso comum, suas positividades e 

negatividades, a relação entre teoria e prática, tendo em vista uma melhor 

apreensão desses conceitos, na tentativa de transpor a discussão para o 

campo dos saberes do professor, sem, no entanto, pretender aprofundar o 

debate filosófico acerca da temática ciência/conhecimento.  

Em Gramsci (1986) vimos que senso comum “é um nome coletivo, como 

‘religião’: não existe um único senso comum, pois ele é produto e um devenir 

histórico” (op. cit., p. 14). O senso comum e também a religião “não podem 

constituir uma ordem intelectual porque não podem reduzir-se à unidade e à 

coerência nem mesmo individual” (op. cit., p. 14). Ainda que implicitamente, o 

senso comum “emprega o princípio da causalidade, em uma série de juízos, 

identifica a causa exata, simples e imediata, não se deixando desviar por 

fantasmagorias e obscuridades metafísicas, pseudo-profundas, pseudo-

científicas” (op. cit., p. 35). Nisto reside o valor do bom senso, que 

avança/supera o senso comum: “a filosofia é a crítica e a superação da religião 

e do senso comum e, neste sentido, coincide com o ‘bom senso’ que se 

contrapõe ao senso comum” (op. cit. p. 14). O bom senso seria o caminho para 

o desenvolvimento da consciência, sendo construído por meio da experiência e 

da observação direta da realidade.  

Para Vázquez (op. cit.), a oposição entre teoria e prática só se dá 

quando as relações entre essas são formuladas em bases falsas, seja porque a 

prática tende a desligar-se da teoria, seja porque a teoria se negue a vincular-

se conscientemente a prática. Na consciência comum se concebe  

“o prático num sentido estritamente utilitário que se contrapõe à 
teoria. Esta se faz desnecessária ou nociva à prática. Em vez de 
formulações teóricas, temos assim o ponto de vista do “senso 
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comum”, que docilmente se dobra aos ditames de uma prática 
esvaziada de ingredientes teóricos. [...] Para o senso comum a 
prática se basta a si mesma [...]” (op. cit., p. 210). 
 

Boaventura de Souza Santos (1989), em seu livro Introdução à ciência 

pós-moderna, analisa criticamente as relações entre a ciência e o senso 

comum no interior da ciência moderna e na transição paradigmática. O 

paradigma da ciência moderna “se constitui contra o senso comum, recusando 

as orientações para a vida prática que dele decorreram...” (op. cit., p. 34). Para 

o autor, “a oposição ciência e senso comum não pode equivaler a uma 

oposição luz/trevas, uma vez que, se os preconceitos são as trevas, a ciência 

[...] nunca se livra totalmente deles [...]” (op. cit., p. 38).  

Nessa fase de transição entre o paradigma da ciência moderna e um 

novo paradigma denominado pós-moderno, está-se caminhando para uma 

nova relação entre ciência e senso comum, “uma relação em que qualquer 

deles é feito do outro e ambos fazem algo de novo” (op. cit., 40). Entretanto, 

este caminho só é possível tendo presente que a caracterização do senso 

comum usualmente é feita a partir da ciência, daí toda a sua negatividade, 

estando a mesma permeada de representações, como ilusão, falsidade, 

conservadorismo, superficialidade, enviesamento, etc. É necessário que se 

faça um esforço analítico para superar esse etnocentrismo científico e chegar a 

uma caracterização positiva do senso comum. Desse esforço, o autor 

desenvolve uma nova caracterização para o senso comum, focalizando que:  

  

“O senso comum faz coincidir causa e intenção; subjaz-lhe uma 
visão de mundo assente na ação e no princípio da criatividade e das 
responsabilidades individuais. O senso comum é prático e 
pragmático; reproduz-se colado às trajetórias e às experiências de 
vida de um dado grupo social e nessa correspondência se afirma de 
confiança e dá segurança. O senso comum é transparente e 
evidente; desconfia da opacidade dos objetos tecnológicos e do 
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esoterismo do conhecimento em nome do princípio da igualdade do 
acesso ao discurso, à competência cognitiva e à competência 
lingüística. O senso comum é superficial porque desdenha das 
estruturas que estão para além da consciência, mas, por isso 
mesmo, é exímio em captar a profundidade horizontal das relações 
conscientes entre pessoas e entre pessoas e coisas. O senso 
comum é indisciplinar e imetódico; não resulta de uma prática 
especificamente orientada para o produzir; reproduz-se 
espontaneamente no suceder quotidiano da vida. Por último, o senso 
comum é retórico e metafórico; não ensina, persuade” (op. cit., p. 
40). 
 
 

Boaventura Santos salienta a necessidade do diálogo com outras formas 

de conhecimento, uma vez que nenhuma forma de conhecimento é, em si, 

racional. Permite-se, portanto, penetrar por elas, valorizando o senso comum, 

que orienta as nossas ações e dá sentido à nossa vida. O salto qualitativo mais 

importante é dado do conhecimento científico para o conhecimento do senso 

comum e se configura como emancipatório, pois o primeiro se realiza quando 

se transforma no segundo. 

Da relação entre a ciência e o senso comum, destacamos Certeau 

(1994), que trata das práticas cotidianas ou das artes de fazer. Esse autor 

enfoca as “maneiras de fazer” cotidianas, sustentando que o cotidiano se 

inventa com mil maneiras e essas maneiras de fazer constituem “as mil 

práticas pelas quais os usuários se reapropriam do espaço organizado pelas 

técnicas da produção sócio-cultural” (op. cit., p. 41). O autor reflete sobre a 

cultura comum e cotidiana enquanto “apropriação (ou reapropriação), o 

consumo ou recepção considerada como uma maneira de praticar” (op. cit., p. 

16), investindo, assim, na elaboração de modelos de análise que 

correspondem a essas trajetórias “(ou série de operações articuladas umas às 

outras no tempo)” (op. cit., p. 16). 

Enfim, sobre as práticas cotidianas, Certeau vai analisar a célebre 

oposição entre teoria e prática, mostrando a total dissociação entre as duas 



 78

formas de conhecimento ao longo das definições sucessivas do conhecimento: 

“[...] paira sempre a combinação entre dois termos distintos, um conhecimento 

referencial e ‘inculto’ e, da outra, um discurso elucidador que à plena luz produz 

a representação inversa de sua fonte opaca [...]” (op. cit., p. 144). 

 Da concepção de superioridade do conhecimento científico face ao 

conhecimento do senso comum, da superação do senso comum ao 

desenvolvimento do bom senso, da reinvenção do cotidiano pela arte de 

pensar/fazer e por uma teoria da prática, da elaboração de uma nova 

caracterização/valorização do senso comum que se faz pela relação com o 

conhecimento científico, são idéias que, elaboradas em tempos distintos e 

contextos sociais diferenciados, fazem-nos refletir sobre o saber docente, 

principalmente sobre os saberes do senso comum da prática cotidiana do 

professor universitário. 

 À luz dos autores enfocados, passamos a (re)pensar os saberes 

docentes do senso comum, definindo-os como aqueles que se formam nas 

experiências do mundo social e cultural vivido, dos saberes do senso comum 

que vão compondo uma arte de fazer, reinventando o cotidiano da sala de aula, 

que traduz o caráter subjetivo e idiossincrático do saber, 

constituindo/integrando o saber-fazer e o saber-ser do professor, estando 

baseados em razões, motivos, valores e uma série de juízos. Esses saberes do 

senso comum afirmam-se, orientam/fundamentam a prática docente, dando ao 

professor confiança e segurança. Por esta razão, os professores valorizam os 

saberes da experiência que se formam na ação, uma vez que estes passam a 

constituir os fundamentos de sua competência, isto é, são submetidos 

cotidianamente a critérios de eficiência e de qualidade na sala de aula.  
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 Contudo, para a reinvenção de novas práticas e a configuração de 

novos saberes docentes, parece-nos necessário o diálogo e a articulação 

permanente entre os diferentes saberes, com vistas à sua ampliação e (re) 

criação, o que implica conceber o saber docente como expressão da atividade 

humana que se desenvolve nas trajetórias de formação pessoal/profissional, ao 

longo de uma carreira, que se constitui pelas experiências vividas no mundo 

social e cultural, no interior das práticas pedagógicas e na relação com os 

saberes especializados, profissionais e pedagógicos, que busca a 

reciprocidade entre a teoria e a prática, entre as dimensões objetivas e 

subjetivas, constituindo, assim, as múltiplas faces da formação, da carreira e da 

prática social docente. 

 

2.7. Os saberes da atividade docente: em busca de sua natureza  

 

Ao se buscar a determinação de um repertório de conhecimentos para o 

ensino, assume-se que a docência se estrutura sobre um conjunto de saberes 

próprios, intrínsecos à sua natureza e objetivos, reconhecendo-se, assim, uma 

condição profissional para a atividade do professor (CUNHA, 2004). Em torno 

dessa questão Tardif (2002) discute o caráter específico dos saberes 

profissionais do professor, afirmando não acreditar “que qualquer pessoa possa 

entrar numa sala de aula e considerar-se, de repente, professor” (op. cit., p. 

219). O saber ensinar na ação supõe uma série de habilidades e 

conhecimentos e, portanto, um conjunto de competências diferenciadas para 

as quais o professor deve ser capaz de assimilar (tradição pedagógica, 

normas, regras, valores, experiência vivida, saberes cotidianos partilhados com 
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os alunos, capacidade de argumentar e discutir com os alunos, capacidade de 

gerir o processo de ensino-aprendizagem de modo a atingir as suas 

finalidades, etc), elementos a partir dos quais o professor utiliza para fazer 

julgamentos e orientar a sua atividade docente.  

Segundo Gauthier (1998), é exatamente esse repertório de 

conhecimentos12 peculiar à atividade docente que a distingue das outras 

profissões. A determinação da natureza desse repertório de conhecimentos se 

dá pelo estudo da atividade docente, isto é, pelas ações desenvolvidas pelo 

professor em situação de ensino, as quais exigem a mobilização e utilização de 

saberes específicos. O autor complementa que “a identificação e a validação 

de um repertório de conhecimentos específicos ao ensino contribuiria, com 

certeza, para definir o status profissional dos professores” (op. cit., p. 77). É, 

portanto, pela atividade docente na sala de aula que se parte para identificar o 

que distingue a atividade pedagógica das outras ocupações e o saber dos 

professores do saber de outros cidadãos. 

Um dos primeiros trabalhos que sinaliza a questão do conhecimento dos 

docentes é o de Shulmam, produzido na década de 1980. Segundo Monteiro 

(2001), esse autor discute o conhecimento que os professores têm dos 

conteúdos de ensino e do modo como esses conteúdos se transformam no 

ensino, identificando três tipos de conhecimento: o conhecimento da matéria 

ensinada (referente ao conhecimento do conteúdo específico), o conhecimento 

pedagógico da matéria (vai além do conhecimento da matéria, indo para a 

                                                 
12 A expressão repertório de conhecimentos, oriunda da tradição anglo-saxônica, pode ser entendida de 
duas formas: em sentido restrito, designa os saberes mobilizados pelos professores durante a ação 
pedagógica na gestão da classe e na gestão dos conteúdos (GAUTHIER, 1998) e, em sentido amplo, 
engloba o conjunto dos saberes docentes que fundamentam o ato de ensinar, oriundos de diversas fontes 
(formação inicial e contínua, currículo e socialização escolar, conhecimento das disciplinas a serem 
ensinadas, experiência na profissão, cultura pessoal e profissional, aprendizagem com os pares, etc.) 
(TARDIF & LESSARD, 2000, apud TARDIF, 2002, p. 60). 
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dimensão do conhecimento do assunto para ensinar, incluindo-se as 

habilidades para transformar o conteúdo em aprendizagem) e o conhecimento 

curricular (escolha do conjunto de conteúdos a serem ensinados nos diversos 

níveis e séries) (GONÇALVES & GONÇALVES, 1998).  

Gauthier et al. (op. cit.) analisam pesquisas norte-americanas que 

buscam identificar e/ou definir um repertório de conhecimentos dos docentes, 

isto é, investigações que estão centradas na natureza dos saberes subjacentes 

ao ato de ensinar (BORGES, 2001). Os autores afirmam ter como objetivo “[...] 

tentar revelar esse tipo de saber presente no reservatório geral de 

conhecimentos do professor: o saber da ação pedagógica” (GAUTHIER, op. 

cit., p. 35). O saber da ação pedagógica é o saber experiencial dos professores 

e é testado por meio das pesquisas realizadas em sala de aula.  

Tardif (op. cit.) propõe um modelo de análise do saber baseado na 

origem social, associando a questão da natureza e da diversidade dos saberes 

às suas fontes sociais de aquisição e a própria trajetória percorrida pelos 

professores. Procura estabelecer uma articulação entre as dimensões sociais e 

individuais do saber dos professores, fugindo, assim, do sociologismo, que 

advoga que o saber é unicamente social, eliminando completamente a 

dimensão subjetiva e idiossincrática do saber, e do mentalismo, que reduz o 

saber a processos mentais, identificado a representações, crenças, imagens, 

processos de informações, esquemas, etc. Estabelece a interação entre as 

faces individual e social, afirmando que o saber do professor é essencialmente 

social e é, ao mesmo tempo, o saber individual que o professor possui, 

incorporando-se à sua prática profissional num processo de 

adaptação/transformação dessa mesma prática. Para captar a natureza social 
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e individual dos saberes, o autor se baseia em alguns fios condutores, tais 

como: saber e trabalho (relacionado à pessoa do trabalhador e ao seu 

trabalho), saber plural (oriundo de diversas fontes, como os saberes 

profissionais, disciplinares, curriculares, experienciais), saber temporal 

(adquirido no contexto histórico de vida e de uma carreira profissional), saber 

interativo (dimensão interativa do trabalho do professor: trabalham-se os seres 

humanos e com os seres humanos) e saber e formação (busca novo equilíbrio 

entre os saberes produzidos pelas universidades e os saberes desenvolvidos 

pelos professores em suas práticas cotidianas). 

Identifica os saberes dos professores como sendo constituídos por 

saberes da formação profissional (transmitidos pelas instituições de formação 

de professores e relativos às ciências da educação e às concepções 

pedagógicas e ideológicas sobre a prática educativa), saberes disciplinares 

(correspondem aos diversos campos do conhecimento, integrados na 

universidade sob forma de disciplina, difundidos e selecionados pela instituição 

universitária), saberes curriculares (apresentam-se sob a forma de programas 

escolares a serem ensinados, resultados de um processo de seleção cultural 

ou de transposição didática), saberes experienciais (saberes constituídos no 

exercício da prática cotidiana, desenvolvidos e fundados no exercício da 

profissão e no conhecimento).  
No rol das pesquisas nacionais13 destacamos Pimenta e Anastasiou 

(2002), ao refletirem sobre os saberes que se dirigem às situações de ensino e 

                                                 
13 Destaquem-se os trabalhos de LUIS, S. M. Barros (2000), TORRES, Alda Roberta (2003), SILVA, M. 
do Socorro (2000), realizados no Núcleo de Formação de Professores e Prática Pedagógica do Programa 
de Pós-Graduação, Mestrado em Educação da UFPE. Destacamos também a Tese de Doutorado de 
MELO (2000), realizada na Faculdade de Educação da USP, sobre a construção dos saberes docentes dos 
universitários trabalhadores. 
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constituem o repertório de conhecimentos específicos da docência. As autoras 

vão qualificá-los organizando-os em quatro grandes grupos: 1) saberes das 

áreas do conhecimento (domínio das áreas específicas); 2) saberes 

pedagógicos (relacionados à multidimensionalidade da prática educativa: 

sentidos e direções diversos de formação); 3) saberes didáticos (articulam-se 

às teorias da educação e do ensino no contexto das situações didáticas); 4) 

saberes da experiência do professor (referem-se à constituição do modo de ser 

professor).  

Esses saberes nas situações didáticas de ensino-aprendizagem 

“dialogam, revendo-se, redirecionando-se, ampliando-se e criando, [...] ao 

mesmo tempo em que contribuem para revê-las, redirecioná-las, transformá-

las” (op. cit., p. 71), sendo a partir das demandas da prática educativa que se 

dá a sua configuração. Essa perspectiva vem propor novas formas e modos de 

ensinar, em que a atividade de ensino dos professores se expressa como o 

cerne da ressignificação da didática e da profissão docente.  

Cunha (2004) faz uma reflexão analítica dos saberes docentes, na 

perspectiva de identificar a sua natureza e em que medida aqueles ligados à 

didática são fundamentais para compor a estrutura da atividade profissional do 

professor, devendo constituir o construto de sua formação inicial e/ou 

continuada. A didática, cujo objeto de estudo é o processo de ensino-

aprendizagem, é concebida em sua multidimensionalidade (CANDAU, 1984) 

pelas dimensões humana, técnica e político-social, de forma articulada e inter-

relacionada. Assim, Cunha preocupa-se em associar a questão dos saberes à 

formação, ressaltando a contribuição da didática nesse contexto, isto é, discute 

a noção da didática, relacionando-a com as situações concretas do trabalho 
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docente. Desse esforço, busca identificar as matrizes pretendidas para a 

formação da docência, com vistas a facilitar a configuração dos campos 

teóricos que necessariamente devem compor/estruturar a formação. Ressalta 

que na ação docente esses saberes se entrecruzam, mesclando-se, o que 

expressa a complexidade do ato pedagógico. Identifica os saberes que se 

relacionam com o campo da didática, organizando-os em núcleos:  

1. saberes relacionados com o contexto da prática pedagógica: 

referem-se à compreensão do papel da escola, dos processos de 

ensinar, do histórico das disciplinas e das condições sociais e 

culturais que as influenciam; 

2. saberes relacionados com a ambiência da aprendizagem: incluem as 

habilidades para se criar um clima propício à aprendizagem 

(incentivo à curiosidade dos alunos, envolvimento com a proposta de 

ensino e com as tarefas dela decorrentes). Pressupõem o 

conhecimento das condições da aprendizagem e das múltiplas 

possibilidades de articulação do conhecimento com a prática social; 

3. saberes relacionados com o planejamento das atividades de ensino: 

envolvem as habilidades de traçar objetivos, planejar o tempo 

pedagógico, métodos e propostas para o desenvolvimento e a 

efetivação da prática pedagógica. Requer o domínio dos conteúdos 

específicos de ensino; 

4. saberes relacionados com a condução da aula nas suas múltiplas 

possibilidades: reportam-se à condição do professor enquanto 

coordenador/condutor, junto com os alunos, de estratégias que 

propiciem uma aprendizagem significativa. Decorrem a 
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escolha/seleção de atividades, técnicas e procedimentos de ensino, 

seleção e uso de recursos adequados; 

5. saberes relacionados com a avaliação da aprendizagem: retomam os 

percursos, os objetivos e as estratégias avaliativas que melhor 

retratam a aprendizagem dos alunos. Pressupõem conhecimentos 

técnicos, sensibilidade pedagógica e posicionamento valorativo sobre 

os objetivos em questão. 

A autora enfatiza que, ao mapear os saberes necessários ao professor, 

não teve a pretensão de esgotar seu delineamento, uma vez que isso seria 

simplificar a sua natureza complexa, mas, sim, “teorizar sobre a docência que 

vem sendo atingida, historicamente, na sua condição profissional” (op. cit. p. 

39). A complexidade da docência se dá na medida em que seu exercício exige 

uma multiplicidade de saberes que precisam ser assimilados/apropriados em 

suas relações. No âmbito da formação, essa pluralidade de saberes exige uma 

dimensão de unicidade/totalidade com vistas a superar a fragmentação do 

conhecimento, ou seja, a complexidade da docência não abre mão da 

dimensão da totalidade, distanciando-se, assim, da lógica das especialidades e 

da perspectiva da racionalidade técnica. É nesse contexto que a didática se 

situa “e só com essa perspectiva contribui para a formação dos professores” 

(CUNHA, op. cit., p. 41). 

Ao analisar os saberes necessários à prática educativo-crítica dos 

docentes, Freire (1996) assinala que são saberes demandados pela própria 

prática e o seu interesse reside em alinhá-los e discuti-los como conteúdos 

obrigatórios à organização/estruturação dos programas de formação. Ele trata 

desde a rigorosidade metódica que o ensino exige até a necessidade de querer 
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bem aos educandos, ampliando e diversificando as fontes legítimas de saberes 

e a necessária coerência entre o saber-fazer e o saber-ser. 

Destacamos ainda os estudos de Therrien e Loiola (2001), que tratam 

dos saberes a partir da compreensão do significado da experiência no saber-

ensinar. Esses autores, privilegiando o saber de experiência do trabalho 

docente como eixo que fundamenta a formação, vêm aprofundando o 

conhecimento sobre a natureza desse saber e sua função na ação docente. 

Therrien (1997) reforça que os saberes da experiência são componentes 

indissociáveis dos conhecimentos que fundam a profissão. Construídos em 

situações bem contextualizadas, “esses saberes da experiência são 

submetidos quotidianamente a critérios de eficiência e de qualidade na sala de 

aula” (op. cit., p. 11). 

Verifica-se que os estudos que partem para identificar os saberes 

necessários ao ensino e à aprendizagem têm em comum a idéia de que esses 

saberes se configuram a partir das demandas da prática educativa, são 

captados de modo situacional, no contexto dos sujeitos que os produzem e 

trocam, na complexidade da realidade do ato pedagógico, ou seja, são saberes 

demandados pela prática educativa em si. Com base nisto, trataremos de 

abordar, a seguir, a dinâmica dos saberes docentes no interior da própria sala 

de aula, considerando os seus momentos de articulação (mobilização, 

construção e síntese), na tentativa de associar ao método de ensino, 

procurando especificá-lo, uma vez que o método, segundo Saviani (1991), diz 

respeito ao modo como se trabalha no âmbito da instituição e da sala de aula.  
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2.8. Mobilização, construção e síntese: a dinâmica dos saberes docentes 
na sala de aula 
 
 
 Encontramos em Saviani (op.cit.) uma análise sobre os métodos 

tradicionais de ensino, notadamente os da Pedagogia tradicional e Pedagogia 

Nova14. Criticando os modelos de ensino baseados em passos, o autor explicita 

que o ensino tradicional, cujo método pedagógico é o expositivo, bastante 

conhecido e ainda utilizado até os dias atuais, identifica-se com a matriz teórica 

baseada nos passos didáticos formais de Herbart a serem seguidos pelos 

docentes. São eles: preparação, apresentação, comparação e assimilação, 

generalização, aplicação.  

Saviani propõe cinco momentos a serem considerados no trabalho de 

construção do conhecimento na sala de aula: o primeiro momento é a prática 

social (ponto de partida), que é comum a professor e alunos, partindo da 

percepção que o aluno traz do objeto de estudo e da compreensão da prática 

social. O segundo momento seria a problematização da prática social, que será 

submetida a um processo crítico de questionamento. Para realizar o 

questionamento da prática social, pressupõe-se a apropriação de instrumentos 

teóricos e práticos produzidos socialmente por meio da instrumentalização das 

ferramentas culturais necessárias ao equacionamento dos problemas 

detectados. Outro momento diz respeito à forma de entendimento da prática 

social, isto é, a interiorização dos novos elementos ou conteúdos através da 

catarse (realizada pela mediação da análise), para finalmente chegar à própria 

prática social, compreendida agora não mais em termos sincréticos (visão 

caótica e parcial do real), mas por uma compreensão reelaborada da prática 

                                                 
14 Para maior aprofundamento, ver SAVIANI, D. Escola e Democracia, 1991. 
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social, favorecendo aos alunos a passagem da síncrese à síntese, por meio 

das situações organizadas pelo professor. 

 A prática social é tomada como ponto de partida e de chegada na 

caracterização dos momentos do método de ensino, na medida em que parte 

da conceituação da educação como “uma atividade mediadora no seio da 

prática social global” (op. cit., p. 83). O autor esclarece que o critério de 

cientificidade do método proposto está na concepção dialética de ciência tal 

como explicitou Marx, no método da economia política, e justifica a sua opção 

ao dizer que:  

“[...] o movimento que vai da síncrese (a visão caótica do todo) à 
síntese (uma rica totalidade de determinações e de relações 
numerosas) pela mediação da análise (as abstrações e 
determinações mais simples) constitui uma orientação segura tanto 
para o processo de descoberta de novos conhecimentos (o método 
cientifico) como para o processo de transmissão-assimilação de 
conhecimentos (o método de ensino)” (op. cit., p. 83). 

  

Em Vasconcellos (2002) também encontramos contribuições 

relacionadas ao método dialético de ensino.  Uma metodologia na perspectiva 

dialética baseia-se numa concepção de homem e de conhecimento em que o 

homem é entendido enquanto um ser ativo e de relações. Compreende-se que 

o conhecimento não é “transferido” ou “depositado” pelo outro, conforme 

preconizado pela teoria tradicional de ensino, nem é “inventado” pelo sujeito 

(concepção espontaneísta), mas, sim, construído pelo sujeito por meio das 

relações com os outros e com o mundo. 

 O autor propõe três momentos fundamentais da metodologia dialética de 

construção do conhecimento em sala de aula: a mobilização para o 

conhecimento, a construção do conhecimento e a elaboração da síntese do 

conhecimento, fazendo um paralelo com os três grandes momentos do método 
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dialético de conhecimento (síncrese, análise, síntese).  Quanto ao momento da 

mobilização para o conhecimento, trata-se de uma tarefa de caráter 

pedagógico, em que cabe ao educador o direcionamento para o processo de 

aprendizagem do aluno de modo a não só apresentar os elementos a serem 

conhecidos, mas despertar, provocar e acompanhar o interesse do aluno pelo 

conhecimento.  

A mobilização além das características próprias do sujeito que precisa 

estar aberto para o conhecimento relaciona-se a: 1) assunto a ser tratado; 2) 

forma como é tratado e 3) relações interpessoais entre professor-aluno. Tem a 

ver, portanto, com três dimensões essenciais do trabalho pedagógico 

desenvolvido na sala de aula: o trabalho com o conhecimento (assunto e 

forma), a organização do grupo social e as relações entre professor e aluno.   

O momento da construção do conhecimento pressupõe a ação do sujeito 

sobre o objeto de estudo, ou seja, é o desenvolvimento operacional da 

atividade pelo aluno que pode ser predominantemente perceptiva, motora ou 

reflexiva. As ações a serem desenvolvidas se darão por meio de estudo 

individual, seminários, exercícios, debates, trabalhos em grupo, pesquisa, etc. 

as quais ajudarão o aluno a identificar, pela reflexão, análise e organização das 

atividades como o objeto de conhecimento se constitui (ANASTASIOU, 2004).  

Com o intuito de orientar a definição das atividades dos alunos e, 

portanto, a escolha das estratégias para a efetivação do momento de 

construção do conhecimento, Vasconcellos destaca algumas categorias, 

baseando-se na perspectiva materialista dialética: 

- significação: articulação dos vínculos do conteúdo com os interesses e a 

prática social dos alunos - deve-se ter uma proposta significativa e 
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vinculada às necessidades e finalidades que ligam o aluno ao objeto de 

conhecimento; 

- problematização: na origem do conhecimento está colocado um 

problema proveniente de uma necessidade - busca-se recuperar a sua 

gênese nos conteúdos trabalhados, introduzindo a problematização e 

permitindo ao aluno identificar-se com diferentes situações, 

questionando-se para encontrar as respostas; 

- práxis: é a ação do aluno sobre o conhecimento - significa o não 

rompimento do conhecimento a ser trabalhado em sala de aula com a 

prática social que lhe deu origem; 

- criticidade: busca-se uma visão crítica da realidade, as verdadeiras 

causas e a essência das coisas, superando a aparência; 

- continuidade e ruptura: partindo-se do conhecimento que o aluno traz 

(senso comum, visão parcial e sincrética), busca-se, através da 

mediação do professor, propiciar a análise e síntese do educando, de 

modo que ele alcance um nível mais elaborado e qualitativamente 

superior do conhecimento; 

- historicidade: trabalham-se os conhecimentos, procurando resgatar a 

sua história e o contexto em que surgiu, com vistas a (re)significá-lo; 

além disso, busca identificar as etapas de elaboração que a humanidade 

passou na sua construção para alcançar a síntese atual; 

- totalidade: é a inserção do processo de ensino-aprendizagem num 

quadro mais geral da realidade e do saber, numa abordagem 

interdisciplinar, procurando superar a fragmentação do conhecimento; 
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deve-se levar em conta as várias dimensões do conhecimento, ou seja, 

em relação ao sujeito, ao objeto e ao contexto do conhecimento. 

O momento da construção do conhecimento tem sua especificidade 

própria, embora haja construção do conhecimento também nos momentos de 

mobilização e na elaboração da síntese.  

O terceiro momento, denominado de elaboração da síntese do 

conhecimento, diz respeito à sistematização, à expressão do aluno acerca dos 

conteúdos de aprendizagem trabalhados, bem como à consolidação de 

conceitos. O aluno deve expor os vários níveis de relações que conseguiu 

estabelecer sobre o objeto de conhecimento nas etapas percorridas. Espera-se 

que haja um ambiente interativo, um clima de respeito e cordialidade, em que o 

aluno possa se expressar com tranqüilidade. A expressão do conhecimento 

poderá se dar de várias formas - argumentação, diálogo, debate, desenho, 

esquemas, dissertação, resumo - ou através da prática com experiências, 

construção de material, etc. 

Enquanto Saviani e Vasconcelos (op. cit.), através da metodologia 

dialética de ensino, partem para enfocar a construção do conhecimento em 

sala de aula pelo aluno, partimos para apreender a dinâmica de construção dos 

saberes docentes na ação pedagógica, baseando-nos nos três momentos 

sugeridos: mobilização, construção do conhecimento e elaboração da síntese 

do conhecimento, que se articulam, mas têm objetivos e especificidades 

próprias.  

Buscamos captar a natureza dos saberes que se configuram a partir das 

demandas da própria prática social docente, tendo presente as relações 

estabelecidas entre professores e alunos nas situações de ensino, os conflitos 
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gerados nas relações, as contradições vivenciadas no processo didático, a 

historicidade constituinte do conhecimento, os momentos de 

continuidade/ruptura inerentes ao processo de construção dos saberes pelos 

quais o professor iniciante passa nos primeiros anos de sua carreira, os novos 

significados que vai atribuindo à sua prática ao longo da carreira, a 

problematização/questionamento do conhecimento, a criticidade como uma 

forma de desvelar o real superando a aparência, a dimensão de totalidade que 

a pluralidade de saberes exige em contraposição à 

fragmentação/hierarquização do conhecimento. Essa prática social docente 

respalda-se, assim, em algumas categorias enfatizadas pelo materialismo 

histórico dialético para compreender a dinâmica dos saberes 

mobilizados/construídos/articulados pelo professor na sala de aula, 

relacionando-as aos movimentos que vão da síncrese à síntese pela mediação 

da análise.  

Por outro lado, filiamo-nos a uma concepção de saber docente plural, 

heterogêneo, proveniente de diversas fontes, cujos fios condutores ressaltam a 

interação das dimensões individual, social e temporal. Esses são conceitos da 

contemporaneidade que atualizam e enriquecem as categorias baseadas na 

perspectiva do materialismo histórico dialético, com alguns sinais do 

pensamento pós-moderno, marcando uma nova forma de ver a realidade e 

dialogar com o conhecimento.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

CAPÍTULO III 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 

“Em todo processo de produção de 
conhecimentos, manifesta-se uma estrutura de 

pensamento que inclui conteúdos filosóficos, 
lógicos, epistemológicos e técnicos”.  

 
  Silvio Sánchez Gamboa 

 

3.1. As bases epistemológicas 

 

 O objeto de estudo de nossa investigação, o saber docente dos 

professores universitários em início de carreira, vem norteando os caminhos 

teórico-metodológicos da pesquisa, fazendo com que em seu processo de 

construção descortinem-se visões de mundo, de conhecimento, de educação, 

de universidade e de prática docente. As formas de abordá-lo, os objetivos que 

dizem respeito a ele, as maneiras de conceber os sujeitos da pesquisa 

requereram abordagens teóricas e epistemológicas para melhor iluminá-lo e 

compreendê-lo. 

Nesse sentido, em nosso percurso teórico revisitamos autores como 

Marx (1986), por trazer este contribuições para a compreensão do conceito de 

práxis enquanto atividade humana, que constrói e transforma a realidade. Kosik 

(1976), por reforçar o sentido ativo e histórico da práxis em sua unidade 

homem e mundo, e Vázquez (1977), por introduzir uma noção ampla do 

conceito de práxis, que se desenvolve de acordo com finalidades, “e essas só 

existem através do homem” (op. cit., p. 189), sendo “a expressão do sujeito em 

face da realidade” (op. cit., p. 189). Esses conceitos iluminam a nossa 

compreensão acerca da atividade docente, que é orientada por objetivos e 
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finalidades, e pressupõe a intervenção/transformação do sujeito sobre a 

mesma, que envolve múltiplos saberes e conhecimentos, que se estabelece na 

relação teoria e prática, sendo reconhecida enquanto prática social docente. 

Por este autor, compreende-se a unidade indissolúvel entre teoria e prática e, 

nesse âmbito, “da autonomia e dependência de uma com relação à outra” (op. 

cit., p. 241). As considerações acerca da dinâmica da atividade docente são 

relevantes, na medida em que permitem evidenciar a estreita relação dos 

saberes docentes com a prática educativa, ou seja, a prática como lócus 

privilegiado de construção desses saberes. 

Do mesmo modo, para o estudo dos saberes docentes, apreendemos a 

importância de uma prática docente crítico-reflexiva, na medida em que esta é 

reconhecida enquanto espaço de mobilização/produção de saberes que se faz 

pela mediação da reflexão, análise e problematização e, por isso, reportamo-

nos a autores como Shön (1992), Zeichner (1992, 1993), Tardif (2002), entre 

outros, que discutem o conceito de reflexão e as condições sociais que cercam 

o ensino. Esses autores também trazem uma nova compreensão do ensino 

enquanto fenômeno complexo, abrindo novas possibilidades de investigação e 

abordagens metodológicas na perspectiva denominada epistemologia da 

prática, ou seja, partem da necessidade de investigar o ensino em situação, 

compreendendo como os saberes tácitos são “integrados nas tarefas dos 

profissionais e como estes o incorporam, produzem, utilizam, aplicam e 

transformam em função dos limites e dos recursos inerentes às suas atividades 

de trabalho [...]” (TARDIF, 2002, p. 256). É nessa perspectiva que adentramos 

na epistemologia da prática, uma vez que se pretende “[...] compreender a 

natureza desses saberes, assim como o papel que desempenham tanto no 
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processo de trabalho docente quanto em relação à identidade profissional dos 

professores” (op. cit., p. 256).  

Para complementar a análise, revisitamos o conceito de senso comum 

através de autores como Antonio Gramsci e Boaventura Santos, visando 

compreender os saberes práticos, comuns, que orientam e embasam as ações 

cotidianas dos professores iniciantes. Em Gramsci vimos que o senso comum 

se manifesta como atitude do homem comum, com suas formas de fazer e de 

pensar, sendo a concepção de mundo mais propagada e absorvida pelas 

classes sociais subalternas. Para o autor, o sentido do senso comum é 

concebido como produto histórico, que necessita ser superado com vistas à 

construção de novos processos de conhecimento e de transformação social.  

Destacamos Boaventura Santos, que, ao (re)valorizar a visão do senso 

comum, contrapõe-se aos pressupostos em que se assenta a teoria crítica 

moderna, por conceber “uma forma de conhecimento ele próprio total como 

condição de abarcar credivelmente a totalidade social” (SANTOS, 2002, p. 26). 

O conhecimento como resultado de múltiplas determinações é concebido como 

local e total. É total por constituir-se 

 “ao redor de temas. [...] Os temas são galerias em que os 
conhecimentos progridem ao encontro uns dos outros. Por isso, 
sendo total é local: avança à medida que o seu objeto se amplia, é 
como as raízes de uma árvore, alastra-se em busca de novas e mais 
variadas interfaces” (SANTOS, 2002a, p. 47). 
 
 

Santos (1989), pautando-se pela proposta da dupla ruptura 

epistemológica, propõe a transformação tanto do senso comum como da 

ciência, uma vez que com essa dupla transformação “pretende-se um senso 

comum esclarecido e uma ciência prudente [...], uma nova configuração de 

saber, um saber prático que tanto dá sentido e orientação à existência e cria o 
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hábito de decidir bem” (op. cit., p. 41). Assim, o autor parte do reconhecimento 

de outros saberes e conhecimentos, reconfigurando o senso comum e a 

ciência.  

Em Certeau (1994) encontramos o sentido das práticas cotidianas e das 

artes de fazer dos sujeitos. O autor traz a visão do cotidiano e suas formas de 

reinvenção por meio de “uma multiplicidade de táticas articuladas sobre os 

detalhes do cotidiano” (op. cit., p. 41). Nesse sentido conjugamos a visão de 

senso comum que constitui “matéria-prima basilar do conhecimento 

pedagógico” (FERNANDES, 1998, p. 53), com as táticas, estratégias, atitudes 

e valores que os professores mobilizam e utilizam no processo de ensino-

aprendizagem nas atividades cotidianas de sala de aula. 

Na perspectiva de apreender a dinâmica dos saberes docentes na ação 

pedagógica, o nosso “caminho em direção ao conhecimento” (GAMBOA, 2001) 

levou-nos a considerar algumas categorias enfocadas pelo materialismo 

histórico dialético, através de autores como Saviani (1991) e Vasconcellos 

(2002), que propõem metodologias de ensino relacionadas ao método dialético, 

contrapondo-se ao método de ensino tradicional, sugerindo momentos 

construídos pelos sujeitos em ação, de forma articulada, através dos 

movimentos que vão da síncrese à síntese pela mediação da análise. 

Portanto, diante da complexidade e dinamicidade do nosso objeto de 

estudo, nas suas relações entre a objetividade/subjetividade e em sua 

dimensão histórico-social, exigiu que enfocássemos alguns conceitos da teoria 

crítica moderna e do paradigma crítico pós-moderno, que, resguardadas as 

distintas concepções de ciência e de conhecimento, vêm complementar e 

enriquecer a sua compreensão e análise. 
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3.2. Encaminhamentos metodológicos 

 

Com base nos fundamentos epistemológicos em que nossa pesquisa 

repousa, concebendo a ciência, a educação e a universidade enquanto práticas 

sociais historicamente construídas, nas quais o conhecimento e o fenômeno 

educativo são situados e estão “marcados pelos sinais de seu tempo, 

comprometidos com a sua realidade histórica” (LÜDKE E ANDRÉ, 1986, p. 2), 

portanto, não estão soltos, mas existem dentro do real, é que optamos por uma 

linha qualitativa de pesquisa.  

É nesse sentido que a pesquisa e o pesquisador estão intimamente 

implicados, na medida em que a pesquisa é concebida enquanto atividade 

humana, construída e elaborada pelos sujeitos sociais e, por isso, carregada de 

valores, interesses, princípios e visões de mundo que irão influenciar e nortear 

o estudo e seus pressupostos.  

Conforme antecipamos, a finalidade principal desta pesquisa é 

compreender o processo de construção dos saberes docentes dos professores 

universitários em início de carreira sob as influências dos contextos institucional 

e social. Desse modo, a categoria saber docente é tida como referência, uma 

vez que traz consigo elementos que remetem à carreira profissional e à 

formação dos professores universitários. É por meio de seus aspectos mais 

gerais que esta categoria se coloca no rol das categorias analíticas, pois elas 

“são aquelas que retêm historicamente as relações sociais fundamentais e 

podem ser consideradas balizas para o conhecimento do objeto nos seus 

aspectos gerais” (MINAYO, 2000, p. 94).  
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3.2.1. A definição do campo 

 

Para a realização desta pesquisa definimos como campo de 

investigação a Universidade Federal de Pernambuco. Esta escolha obedeceu à 

necessidade de se poder investigar os saberes docentes dos professores 

universitários em início de carreira numa instituição pública universitária que se 

constituísse num pólo privilegiado de formação, produção de conhecimento e 

dinamização da cultura, que se caracterizasse pela diversidade de suas 

práticas, pautada pela missão da indissociabilidade das atividades de ensino-

pesquisa-extensão, pela pluralidade de idéias e por ser um bem público e uma 

instituição social.  

Vale ressaltar que, para além da observância de tais aspectos, atente-se 

para a importância da Universidade Federal de Pernambuco no cenário 

nacional/regional, pelo reconhecimento de sua produção científica15 e por 

fomentar o desenvolvimento tecnológico-cultural da região. De acordo com o 

Ministério da Educação, a Universidade Federal de Pernambuco está entre as 

melhores instituições de ensino superior da região Norte/Nordeste do Brasil. A 

instituição oferece 62 cursos de graduação (em 2003 dez deles receberam 

conceito A pelo Exame Nacional de Cursos, colocando a Universidade numa 

posição de destaque entre as instituições avaliadas) e 108 de pós-graduação, 

entre especializações, mestrados e doutorados. Além desses, são oferecidos 

cursos de extensão, através da Pró-Reitoria de Extensão, em diversas áreas 

do conhecimento.  

                                                 
15 Na área de pesquisa e de pós-graduação, a UFPE é avaliada como a 7ª melhor produção científica 
nacional entre as universidades federais. Está ainda em 7º lugar entre todas as instituições brasileiras, de 
acordo com o Diretório de Grupos de Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPQ). Dados disponíveis em: http://www.ufpe.br 
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Não bastassem essas considerações, é uma instituição que favorece a 

troca de experiências com outras universidades, possibilitando o intercâmbio 

com professores visitantes, o que resulta numa dinâmica interna de 

permanente produção/dinamização de cultura, conhecimento, ensino e 

extensão. 

 

3.2.2. Os sujeitos da pesquisa: da seleção à composição do perfil 

 

Este estudo elege os professores universitários em início de carreira 

como sujeitos participantes, colaboradores e co-autores da pesquisa. Os 

pressupostos que orientam este trabalho estão baseados numa abordagem 

que privilegia a construção do conhecimento como uma atividade humana, 

construída e elaborada pelos sujeitos sociais e, por isso, carregada de valores, 

princípios, visões de mundo, definições políticas, emoções, afetividades, enfim, 

comprometida com a singularidade/subjetividade do pesquisador e dos 

participantes da pesquisa, que irão influenciar e nortear o estudo e seus 

pressupostos. 

Quanto à escolha dos sujeitos participantes de nossa pesquisa, 

consideramos necessário elencar os seguintes critérios: ser professor em início 

de carreira no magistério superior com um tempo de experiência de no máximo 

três anos16, pertencer ao quadro efetivo da universidade e ter formação em 

bacharelado nas diversas áreas do conhecimento. 

Para que pudéssemos selecionar os professores universitários que iriam 

compor a amostra, tivemos uma entrada inicial no campo em agosto de 2004, 

                                                 
16 O tempo de experiência no magistério superior foi ampliado para até cinco anos. Ver maiores detalhes 
na página seguinte. 
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com a finalidade de obter dados referentes à distribuição do quadro docente da 

UFPE no período de 1997 a 2004, previamente estabelecido por nós, 

concernentes a ano de ingresso na instituição, curso que leciona, qualificação e 

natureza do contrato. Esses dados foram obtidos na Pró-Reitoria para 

Assuntos Acadêmicos (PROACAD), através da Diretoria de Desenvolvimento 

do Ensino.  

Consideramos que esse momento consistiu em uma primeira 

aproximação com a realidade a ser investigada, o que favoreceu uma análise 

preliminar, ou um estudo exploratório que, conforme Triviños (1987), possibilita 

ao pesquisador ampliar a sua visão sobre a realidade, ou ainda “encontrar os 

elementos necessários que lhe permitam, em contato com determinada 

população, obter os resultados que deseja” (p. 109).  

Da análise e organização dos dados obtidos através da PROACAD, 

elaboramos um grande mapa com a distribuição quantitativa de professores por 

ano de ingresso, curso que leciona, departamento em que está lotado, grau de 

qualificação e natureza do contrato de trabalho. A partir desse mapeamento, foi 

possível selecionar os professores e os cursos de graduação em que 

lecionavam. Quanto à seleção dos cursos, foram observados os seguintes 

aspectos: aqueles que indicavam o maior fluxo de ingresso na UFPE no 

período determinado e aqueles que abrangessem as áreas das Ciências 

Humanas e Sociais, Ciências da Saúde, Ciências Biológicas e Ciências Exatas 

e da natureza.  

Assim, passamos a procurar os cursos/departamentos, buscando manter 

contato com os coordenadores e professores (os contatos com os professores 

foram mantidos ora pessoalmente, ora por telefone ou via correio eletrônico), a 
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fim de explicar o objetivo de nossa pesquisa e consultá-los sobre o interesse e 

a disponibilidade em participar do estudo.  

Vale ressaltar que, dos cursos de graduação com que mantivemos 

contatos, houve dificuldades para encontrar professores que estivessem em 

início de carreira no magistério superior (com no máximo três anos de 

experiência). Em conseqüência, tivemos de ampliar o tempo de experiência 

para até cinco anos. Quando encontrávamos o professor iniciante no 

magistério superior, muitos alegavam falta de tempo para participar da 

pesquisa em função da sobrecarga de atividades na universidade e nas 

atividades profissionais exercidas no mercado de trabalho ou não davam 

retorno. Esse fato, além de ter demandado um tempo maior de busca, explica a 

razão da ausência de algumas áreas do conhecimento e da repetição de outras 

na composição da amostra.  

Nesses contatos, já entregávamos os questionários conforme a 

aceitação e disponibilidade do professor. Os questionários foram entregues ora 

pessoalmente, ora pelo correio eletrônico, conforme a preferência de cada 

docente, sendo que a maioria optou pela via do correio eletrônico. Enviamos 

sessenta (60) questionários, dos quais vinte e quatro (24) foram devolvidos, 

sendo que, destes, nove (9) não se enquadravam nos critérios estabelecidos: 

três (03) tinham licenciatura e seis (06) tinham mais de cinco anos de 

experiência no ensino superior. Portanto, em nossa amostra tivemos como 

sujeitos participantes da pesquisa um total de quinze (15) professores, todos 

codificados com letras e números e lecionando nos seguintes cursos de 

graduação: Administração (um), Ciências Biológicas (dois), Direito (dois), 

Engenharia Civil (um), Engenharia Cartográfica (um), Engenharia de Minas 
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(um), Engenharia de Produção (um), Farmácia (um), Medicina (quatro), 

Nutrição (um).  

Esses professores apresentaram uma faixa etária que variava entre os 

vinte e nove e quarenta e nove anos e, em seu tempo de magistério superior, 

encontramos uma oscilação entre três meses a cinco anos de experiência. Oito 

são mulheres e sete são homens. 

Com relação ao grau de qualificação dos professores, é feita a seguinte 

distribuição: quatro com especialização, mestrado e doutorado; sete com 

mestrado e doutorado; três com especialização e mestrado (dos quais dois 

com doutorado em curso); um com mestrado (doutorado em curso). Desse 

universo, vale salientar que dois professores informaram ter participado do 

curso de atualização pedagógica oferecido pela UFPE/Centro de Educação17. 

Quanto à natureza do contrato de trabalho, onze professores têm 

dedicação exclusiva e quatro informaram ter um contrato de 40 horas. Da 

classe funcional, onze são adjuntos e quatro são assistentes. Os professores 

ingressaram na UFPE no período de 1999 a 2004.  

 Encontram-se exercendo a função docente no magistério superior dois 

grupos de professores: a) nove (09) dedicam-se exclusivamente à docência; b) 

seis (06) exercem atividades profissionais no mercado de trabalho específico 

do curso que lecionam, como Médicos, Advogados e Engenheiros.  

Além desses dados, consideramos necessário conhecer as atividades 

culturais e de lazer e a participação política e inserção em órgãos de classe e 

científico vivenciados pelos professores. Quanto à programação cultural e de 

lazer, os professores manifestaram preferência por: cinema, leitura (acadêmica, 
                                                 
17 O Centro de Educação da UFPE, através do Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino, numa 
articulação com a Pró-Reitoria para Assuntos Acadêmicos, vem desenvolvendo desde o ano 2000 o 
Projeto de Atualização da Docência Universitária. 
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revistas semanais e técnicas), bares, praia, teatro, atividades esportivas, 

espetáculos de dança e shows de música. No que se refere à participação em 

órgãos de classe/científicos, do universo de quinze (15), seis (06) professores 

informaram ser filiados a associação científica, conselho regional e associação 

docente, e dois (02) estão filiados a partidos políticos. Acreditamos que esses 

aspectos refletem os gostos, as preferências, concepções de mundo, os modos 

de fazer e pensar, enfim, a inserção no mundo social, cultural e político, que 

vão influenciar o processo de construção dos saberes e das práticas docentes 

dos professores universitários.  

 

3.3. Delimitação dos procedimentos e instrumentos metodológicos 

 

Segundo Gamboa (2001), as técnicas da pesquisa científica não existem 

em si mesmas, mas devem ser entendidas em suas relações com o método, 

pois “é o processo da pesquisa que qualifica as técnicas e os instrumentos 

necessários para elaboração do conhecimento” (op. cit. p. 64). É nessa 

perspectiva que as opções pelas técnicas de coleta estão articuladas aos 

enfoques teórico-metodológicos e epistemológicos gestados ao longo da 

pesquisa. 

Nesse sentido, para apreendermos os saberes dos professores 

universitários em início de carreira, utilizamos como instrumentos 

metodológicos a revisão da literatura, a análise documental, o questionário, a 

observação de sala de aula e a entrevista semi-estruturada. A análise 

documental (documento obtido na Pró-Reitoria para Assuntos Acadêmicos) 

teve como finalidade mapear a situação do quadro docente da UFPE, sendo 
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adotada como um estudo exploratório da realidade a ser investigada. Esse 

estudo, além de possibilitar a aproximação inicial com o campo, gerou dados 

que permitiram a escolha dos sujeitos e dos cursos de 

graduação/departamentos.  

O questionário foi utilizado com o objetivo de traçar o perfil dos sujeitos 

participantes da pesquisa, sendo entregue nos primeiros contatos mantidos 

com os professores. Dentre as questões gerais que serviram para caracterizar 

o professor, elaboramos também questões abertas com o objetivo de revelar 

motivações e impressões sobre os primeiros anos da carreira e relatos sobre a 

prática docente com referência às dificuldades, necessidades e aprendizagens 

vivenciadas.  

 A partir de uma triagem feita com base nos questionários respondidos 

(total de quinze), selecionamos quatro (04) professores (três homens e uma 

mulher) por área de conhecimento (Ciências Biológicas, Ciências Sociais 

Aplicadas, Ciências da Saúde e Ciências Exatas) para a observação da sala de 

aula e para a entrevista semi-estruturada, conforme o consentimento de cada 

um.  

A observação de sala de aula teve a finalidade de identificar os saberes 

docentes construídos, mobilizados e articulados pelos professores em situação 

de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, as observações foram analisadas a 

partir das tendências gerais reveladas em cada aula no tocante à organização 

dos conteúdos de aprendizagem, distribuição e organização do tempo, espaço 

e grupo social de alunos e da dinâmica dos saberes docentes na aula, sendo 

esta última baseada nos momentos de mobilização para o conhecimento, 

construção do conhecimento e elaboração da síntese do conhecimento na 
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aula. Para isso, respaldamo-nos em autores como Saviani (1991) e 

Vasconcellos (2002), que propõem uma metodologia na perspectiva dialética 

como superação do método de ensino tradicional, sugerindo os momentos 

construídos pelos sujeitos na aula. Esse procedimento foi escolhido como uma 

estratégica básica da pesquisa, que contribuiu para desvelar os saberes 

pedagógicos construídos nas situações didáticas, possibilitando compreender 

os princípios que orientam a atividade docente e as suas formas de 

organização. É, portanto, no âmbito da prática docente, “nessa particularidade, 

no cotidiano da ação docente que encontramos evidências do saber e do fazer 

pedagógico do professor que pode manifestar como uma práxis em seus 

diversos níveis” (AZZI, 2002, p. 49).  

A fim de complementar os dados das observações realizamos no final de 

cada aula entrevistas-“relâmpago” (todas gravadas) sobre situações da prática 

que despertaram a nossa atenção, levando o professor a refletir sobre a sua 

prática, possibilitando-nos captar elementos dos saberes docentes. Da 

organização dos elementos presentes nos discursos dos professores extraímos 

as categorias empíricas: concepções de ensino-aprendizagem, concepção de 

conhecimento, relação professor-aluno, relação teoria-prática. 

Quanto ao registro dos dados das observações, fazíamos no diário de 

campo, observando todas as situações do cotidiano da sala de aula, sobretudo 

aquelas que chamavam a nossa atenção ou despertavam o nosso 

estranhamento. À medida que realizávamos as observações de sala de aula, 

organizávamos os registros dos diários de campo no computador, bem como 

transcrevíamos as fitas das entrevistas-relâmpago. Esse procedimento foi 

importante, pois, além de rememorar as situações didáticas, complementando 
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as informações, era uma forma de nos familiarizarmos com o corpus de dados 

que começava a se constituir.  

A entrevista semi-estruturada teve a finalidade de aprofundar e 

complementar as questões levantadas nos questionários e nas observações de 

sala de aula, buscando explicitar concepções, opiniões e comportamentos por 

meio de questões que versavam sobre temáticas como a carreira docente, os 

saberes da docência universitária, formação do professor e prática pedagógica.  

Segundo Lüdke e André (1986), a entrevista desempenha um importante papel 

tanto nas atividades científicas como em muitas atividades humanas. Portanto, 

por meio desse instrumento foi possível estabelecermos um clima de interação 

e confiança com os sujeitos da pesquisa, o que favoreceu a reflexão e a 

explicitação de questões relevantes para o estudo. As entrevistas foram 

realizadas após a conclusão das observações de sala de aula, todas foram 

gravadas (com o consentimento dos professores) e tiveram a duração de uma 

(1) hora. 

Para a organização e o tratamento dos dados, tivemos como primeira 

atividade à leitura do corpus de documentos, constituído nas diferentes etapas 

da coleta dos dados. Dessa leitura, denominada por Bardin (1977) de flutuante, 

foi possível tomar conhecimento dos textos e das mensagens, “deixando-nos 

invadir por impressões, representações, emoções, conhecimentos e 

expectativas“ (FRANCO, 2003, p. 44), com vistas à sua sistematização, 

codificação e categorização.  

Após várias leituras, caminhamos no sentido de refinar os dados, 

codificando o material, buscando identificar os sentidos e temas, elaborando 

mapas e quadros-sínteses, fazendo (re)agrupamentos de sentidos, observando 
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a freqüência acerca dos temas, examinando aqueles implicitamente 

mencionados, subjacentes às mensagens, verificando as divergências, fazendo 

classificações para realizar uma análise mais consistente e uma interpretação 

mais significativa (FRANCO, op. cit.), visando ao final produzir um sistema de 

categorias (BARDIN, op. cit.).  

Resultante desse processo intensivo de análise do conteúdo, em um 

movimento de constantes idas e vindas da teoria ao material de análise, do 

material de análise à teoria (FRANCO, op. cit.), foi possível extrair as 

categorias empíricas, sendo estas organizadas por temas, descritas e 

interpretadas à luz das teorias explicativas. Segundo Bardin (op. cit.), a 

categorização é “uma operação de classificação de elementos constitutivos de 

um conjunto, por diferenciação, seguida por reagrupamento segundo o gênero 

(analogia), com os critérios previamente definidos” (p. 117). 

Portanto, na análise dos dados, cujos resultados trataremos de 

apresentar nos capítulos IV e V, buscamos mapear os saberes docentes com 

base nos discursos e nas práticas observadas dos professores, resultando 

assim, em dois níveis de análise. Da análise interpretativa dos discursos foi 

possível identificar as expectativas, dificuldades e aprendizagens dos 

professores nos primeiros anos da carreira docente, permitindo mapear os 

primeiros traços dos saberes dos professores. No segundo nível de análise, 

buscamos observar na prática docente os processos metodológicos e 

organizacionais da atividade docente, numa tentativa de evidenciar os 

princípios e as formas de expressão e organização dos saberes produzidos e 

transformados na e pela ação pedagógica.  

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

OS SABERES DESENVOLVIDOS PELOS PROFESSORES 
NOS PRIMEIROS ANOS DA CARREIRA DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

“Todo conhecimento é tradução e reconstrução”. 

Edgar Morin 

 

 

Este capítulo dedica-se à análise interpretativa dos discursos dos 

professores no tocante às expectativas e aos impactos vivenciados nos 

primeiros anos da carreira docente. Num âmbito mais pormenorizado, o nosso 

olhar voltou-se para as expectativas/motivações de ingresso na carreira 

docente, as condições de trabalho, a recepção/acolhimento por parte da 

universidade, dos colegas, dos alunos e as representações sobre a docência 

universitária. Desse modo, criou-se um espaço que permitiu evidenciar o 

discurso docente no limiar da carreira, possibilitando identificar como o papel 

profissional é percebido/vivido em termos de motivações, expectativas, 

dificuldades e aprendizagens sobre a profissão. 

Conforme já anunciado, a pesquisa que elaboramos teve como objeto de 

estudo o saber docente dos professores universitários em início de carreira. 

Como objetivos específicos, interessou-nos identificar as dificuldades e os 

avanços vivenciados por esses profissionais nos primeiros anos de carreira 

para a construção dos saberes em situação de ensino, questões essas que 

serão o foco de análise deste capítulo. Estabelece-se, assim, uma relação 

entre o processo de construção do saber docente e as fases iniciais da 

carreira, envolvendo quinze professores com experiência profissional no 



 111

magistério superior entre três meses e cinco anos, correspondendo às fases 

iniciais da carreira denominadas de “exploração” e “estabilização”. 

Com base nos discursos e nas práticas dos professores foi possível 

inventariar as principais dificuldades elencadas por eles nos anos iniciais da 

carreira, bem como as suas atitudes frente às aprendizagens, mudanças e 

inovações experimentadas ao longo de suas atuações profissionais.  

Vale ressaltar que, através de um processo permanente de curiosidade 

e diálogo frente aos estudos já realizados sobre esta temática, ainda que 

escassos18, sobretudo na literatura nacional, verificou-se que muitas das 

dificuldades encontradas pelos sujeitos da nossa pesquisa equiparam-se aos 

principais problemas dos professores em início de carreira apontados pelos 

estudos empíricos, tais como preocupações centradas em si próprio, controle e 

organização do trabalho em aula, preocupações com os alunos, dentre outras.  

No processo de análise dos dados houve a preocupação de confrontar o 

empírico com o teórico na tentativa de manter um diálogo permanente entre 

essas duas dimensões do conhecimento. Isto, além de resultar numa das 

formas de aproximação com o fenômeno investigado, deu 

inteligibilidade/sustentação aos discursos e às práticas dos sujeitos 

participantes da pesquisa. É nesse sentido que a seguir trataremos de 

apresentar o perfil do professor universitário em início de carreira, buscando 

interpretar os seus discursos e revelando as categorias empíricas que 

emergiram dos dados. 

 

 
                                                 
18 Destacamos o trabalho de Maria Creusa Borges sobre o estágio probatório do professor em início de 
carreira, desenvolvido no Núcleo de Formação de Professores e Prática Pedagógica do Programa de Pós-
Graduação, Mestrado em Educação da UFPE, 2002. 
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4.1. O professor universitário em início de carreira: traços de um perfil 

 

No capítulo II, tratamos de analisar os fundamentos teóricos e as bases 

conceituais que envolvem o desenvolvimento da carreira docente. Vimos as 

fases ou etapas que constituem a carreira dos professores com suas distinções 

e peculiaridades. Com base nisto, perguntamos: será que as idéias 

relacionadas às fases iniciais da carreira docente podem ser aplicadas à 

realidade dos professores iniciantes, sujeitos de nossa pesquisa? Será que 

eles passam pelos mesmos problemas verificados nas seqüências iniciais 

apontados pela literatura? E, se passam, quais são essas dificuldades? Quais 

são as expectativas e as motivações de ingresso na carreira? Quais são as 

aprendizagens vivenciadas ao longo de suas experiências pessoais e 

profissionais? E as suas concepções sobre a carreira docente universitária? 

São essas e outras questões que passaremos a analisar nesta seção.  

 Considerando a importância de traçar o perfil dos professores iniciantes, 

interessou-nos conhecer as expectativas/motivos de ingresso na carreira, as 

dificuldades e os problemas enfrentados e o tipo de apoio de que precisam, 

bem como as aprendizagens vividas nos primeiros anos.  

Conforme antecipamos, acreditávamos que dessa maneira estava sendo 

criado um espaço que permitisse evidenciar o discurso docente no limiar da 

carreira, possibilitando identificar como a docência universitária é 

vivida/percebida nessa fase. Dessa maneira, estaríamos ressaltando a 

importância do fator pessoal no exercício profissional, as motivações, os 

sentimentos, as vivências, as expectativas, que, segundo Zabalza (2004), são 
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variáveis que podem afetar a qualidade do ensino e que normalmente não são 

consideradas.  

Nóvoa (1992), por sua vez, ao enfatizar a formação numa perspectiva 

crítico-reflexiva, já propunha a interação das dimensões pessoais e 

profissionais e reforça o seu pensamento citando Nias (1991), quando este 

afirma que “o professor é a pessoa e uma parte da pessoa é professor” (op. 

cit., p. 25), sendo, portanto, nessa direção que partimos para construir o perfil 

dos sujeitos de nossa pesquisa, considerando as dimensões pessoais e 

profissionais dos professores universitários nos primeiros anos da carreira 

docente. Para isso, utilizamos dados dos questionários e das entrevistas semi-

estruturadas. 

 
4.1.1. Os motivos de ingresso na carreira docente universitária 

 

 Para delinear o perfil do professor universitário em início de carreira o 

primeiro aspecto que nos pareceu importante conhecer foi a motivação para 

ingressar na profissão, porque pensamos que isto poderia contribuir para a 

compreensão de algumas dificuldades que fossem demonstradas. Assim, 

formulamos no questionário a seguinte questão: Cite de um a três motivos que 

o levaram a ingressar na carreira de professor universitário.  

Para organizar esses dados, verificamos a freqüência das respostas 

dadas, o que permitiu destacar as principais tendências, conforme consta no 

quadro a seguir. 

 
 
 



 114

Quadro- síntese sobre os motivos de ingresso na carreira docente 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   *Mais de uma resposta por professor(a) 

 

Essas tendências foram agrupadas em três categorias: 1) docência e 

pesquisa, com os aspectos ensino e pesquisa, pesquisa, ensino, convivência 

com o meio acadêmico; 2) desenvolvimento pessoal e profissional 

(desenvolvimento profissional; realização e gosto pessoal; atualização do 

conhecimento); e 3) condições de trabalho (remuneração financeira; 

estabilidade no emprego; autonomia no trabalho). 

Dentre as principais tendências, destacaremos abaixo os aspectos 

“ensino e pesquisa; pesquisa; ensino; convivência com o meio acadêmico”, 

inseridos na categoria docência e pesquisa, por serem aqueles que, juntos, 

totalizaram 17 respostas em 29 dadas e por suscitarem o debate sobre a 

Motivos de ingresso na 
carreira: principais 
tendências 

Recorrências 
das respostas 

Ensino e pesquisa 07 
Pesquisa 05 
Ensino 01 
Conviver com o meio 
acadêmico 

04 

Realização e gosto 
pessoal 

03 

Atualização do 
conhecimento 

02 

Autonomia no trabalho 02 
Emprego 
público/estabilidade 

02 

Desenvolvimento 
profissional 

01 

Condições de trabalho 01 
Remuneração financeira 01 
TOTAL 29* 
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relação ensino/pesquisa19 no interior da universidade. Do universo de quinze 

professores, 46,6% anunciaram a relação ensino e pesquisa como o principal 

motivo para o ingresso na carreira, 33%, a pesquisa dissociada do ensino e 

6,6%, o ensino dissociado da pesquisa. A seguir, trataremos de analisar esses 

dados à luz do debate teórico-educacional. 

Para uma melhor visualização do quadro acima, transcrevemos abaixo 

algumas falas que denotam os resultados. 

“O meu interesse de vir para a universidade é a estabilidade no 
emprego e a autonomia no trabalho. O interesse maior é a pesquisa. 
Eu ensino porque é obrigação mesmo, o ensino é o de menos, seria 
uns 30% só. Pesquisar, investigar, fazer experimentos, estudar é 
mais gratificante” (P 2, Engenharia Cartográfica, 02 anos de 
experiência no magistério superior, 49 anos). 
 

“Gosto de fazer pesquisa, de ministrar aulas e gosto do ambiente da 
Universidade” (P 5, Engenharia de Produção, 04 anos de experiência 
no magistério superior, 36 anos). 
 

“Possibilidade de fazer pesquisa não direcionada, ou seja, escolhida 
por mim mesma e não mandada pelo chefe de uma instituição de 
pesquisa ou dono de uma empresa. Ter contato com profissionais da 
mesma e/ou de outras áreas em várias partes do Brasil e do exterior, 
contribuir com a formação de futuros educadores e/ou pesquisadores 
e melhorar a educação do povo brasileiro de uma forma geral” (P 6, 
Ciências Biológicas, 05 anos de experiência no magistério superior, 
36 anos). 
 

“Desejo de pesquisar, manter o conhecimento atualizado e 
necessidade de um ambiente de troca de conhecimentos” (P 11, 
Direito, 05 anos de experiência no magistério superior, 34 anos). 
 
  

4.1.2 A relação entre docência e pesquisa 

 

  Esses dados colocam em cena a discussão sobre as relações entre 

ensino e pesquisa na universidade, que apontam para a existência de uma 

baixa integração entre essas duas dimensões da atividade docente. Segundo 

                                                 
19 Sobre a relação ensino-pesquisa ver Marli André (2001), Cunha (1998), Fernandes (1998), Menga 
Lüdke (2001), Santos (2001), Veiga (2004), entre outros. 
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Santos (2001), essa baixa integração é decorrente da forma como está 

estruturado o campo acadêmico no interior das universidades e das complexas 

relações que este mantém com as diferentes áreas do conhecimento, com os 

órgãos de fomento à pesquisa, com o campo editorial e com o setor produtivo.  

Além desses, outros fatores vêm justificar essa complexa relação como 

a ênfase que as universidades dão às atividades de pesquisa, em 

conseqüência dos recursos públicos e privados que essa atividade proporciona 

e pelo reconhecimento acadêmico que confere às instituições onde estas se 

realizam. Essa situação fica evidenciada quando dos processos de ingresso e 

de promoção na carreira docente, bem como pelo prestígio/status que confere 

aos professores pesquisadores que alcançam êxito nessa atividade. 

Nesse sentido, vale destacar que, mesmo nas universidades públicas, a 

atual recompensa financeira instituída em nome da melhoria do ensino através 

da Gratificação de Estímulo à Docência (GED)20 avalia as atividades de ensino 

pela quantidade de aulas dadas, conferindo até cerca de 80% de pontos à 

atuação docente no magistério, sendo que os demais pontos podem ser 

complementados com atividades de pesquisa, extensão e administração. 

Diante disso, não é avaliada a qualidade do ensino ministrado, o que resulta, 

provavelmente, um maior envolvimento dos docentes com as atividades de 

ensino em termos de aumento de encargos didáticos, pela compensação 

financeira, sem que isso represente de fato melhoria na qualidade do ensino 

(SANTOS, op. cit). 

                                                 
20 A Lei nº 9.678/98 instituiu a Gratificação de Estímulo à Docência no magistério superior das 
instituições federais de ensino superior. Os valores da gratificação correspondem à pontuação obtida 
pelos docentes, de acordo com o regime de trabalho. A pontuação atribuída pela GED, com base na 
avaliação das atividades docentes, privilegia o ensino através de maior pontuação da hora-aula semanal. 
(CATANI e OLIVEIRA, 1999). 
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É nesse sentido que se discute que a docência universitária como 

critério de importância institucional fica relegada a um nível secundário, sendo 

a mesma avaliada por critérios de produtividade. Isso ocorre talvez porque 

avaliar a sua qualidade é mais complexo (Zabalza, op. cit).  

Sobre essa questão, vale destacar o depoimento abaixo, no qual o 

professor reflete sobre a importância de se implantar na universidade uma 

sistemática de avaliação do ensino, na perspectiva de sua valorização, 

revelando que esta é uma problemática que permeia o cotidiano dos docentes 

“Qual o tipo de avaliação que se faz, uma avaliação sistemática com 
relação à qualidade do ensino na UFPE, eu desconheço. Se o 
professor der uma excelente aula ou der uma aula razoável é a 
mesma coisa para fins de suas recompensas. A avaliação da 
qualidade do ensino na instituição é ainda muito deficiente. A 
questão do desempenho é hoje em termos quantitativos. Reconheço 
que avaliação é algo muito difícil de ser feito. Sei que não é simples 
implantar esse sistema, mas acho que é importante você valorizar 
também a atividade de ensino” (P 3, Administração, 02 anos e 09 
meses no magistério superior, 36 anos). 
 
 

De outro modo, pelo menos nas universidades públicas, as atividades de 

pesquisa e extensão são permanentemente submetidas à avaliação dos 

colegiados, dos departamentos e a seleção nos órgãos de financiamento e/ou 

de fomento à pesquisa. Acrescente-se a isso que, para a avaliação externa e 

interna do desempenho dos departamentos, das unidades de ensino e da 

própria universidade, essas atividades são consideradas fundamentais à 

qualificação do corpo docente, em termos das produções acadêmicas, de 

pesquisas e publicações. Esse cenário, conforme sustenta Santos (op. cit.), 

revela o quanto é complexa a relação entre ensino e pesquisa, deixando clara 

a assimetria existente. Entretanto, isto não quer dizer que essa relação não 

ocorra nos cursos de graduação, mas defende-se que possa ser realizada com 

todo o seu potencial.  
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Para Zabalza, os docentes devem demonstrar progresso tanto em um 

campo como em outro, ou buscar formas de cruzamento e complementação 

entre a docência e a pesquisa e, para isso, sugere que os trabalhos científicos 

(incluindo as teses de doutorado) discutam o ensino da própria disciplina, os 

problemas de aprendizagem nessa área, etc.  

Complementando a discussão acima, formulamos no questionário a 

seguinte pergunta: Qual a contribuição da pesquisa para a sua prática 

docente? Essa questão foi elaborada com o intuito de captar a compreensão 

dos professores iniciantes sobre a relação ensino-pesquisa na docência 

universitária, bem como a pesquisa se traduz na sala de aula. No quadro a 

seguir sintetizamos as principais tendências. 

 

Quadro-síntese: visão sobre a contribuição da pesquisa para a 
prática docente 

          
                 

 

 

 

 

                            

                             *Mais de uma resposta por professor(a) 

              

 Na maioria das respostas, a pesquisa tem o papel de aprofundar e 

atualizar o conhecimento teórico do professor, estando mais voltada para 

enriquecer o conhecimento da área específica, conforme se pode observar nas 

respostas seguintes:  

Principais tendências Recorrências 
das respostas 

Aprofundar e atualizar o 
conhecimento teórico-
prático 

11 

Fomentar a prática 
docente 

05 

Relacionar teoria e prática 01 
Divulgar o conhecimento 
científico 

01 

TOTAL 18* 
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“Aprofundamos nossos conhecimentos, adquirimos nossa própria 
experiência, procuramos responder algumas questões que surgem 
no dia-a-dia da prática médica. Tudo isso nos dá mais segurança 
para o ensino” (P 7, Medicina, 03 anos de experiência no magistério 
superior, 40 anos). 
 

“No aperfeiçoamento e constante renovação de conhecimento 
teórico e prático” (P 1, Farmácia, 03 meses de experiência no 
magistério superior, 29 anos). 
 

“Nas perspectivas teóricas e agrega conteúdo às discussões de 
prática e técnica” (P 10, Direito, 05 anos de experiência no ensino 
superior, 31 anos) 
 

 Em apenas uma resposta é possível verificar a compreensão do papel 

da pesquisa associada ao ensino e voltada para a aprendizagem do aluno: 

“Possibilidade dos alunos perceberem o conhecimento científico 
como algo vivo conectado com os fenômenos da realidade e em 
desenvolvimento” (P 3, Administração, 02 anos e 09 meses no 
magistério superior, 36 anos). 
 
 

Nesse cenário, indagamos se a pesquisa estaria contribuindo para a 

formação pedagógica do professor iniciante, na medida em que esta não é 

concebida enquanto uma prática investigativa que norteia as atividades da sala 

de aula. As falas seguintes parecem revelar essa inquietação:  

“[...] que se prepare o pesquisador para ser um professor, porque 
muitos são bons pesquisadores e péssimos professores” (P 1, 
Farmácia, 03 meses de experiência no magistério superior, 29 anos). 
 
 
“Às vezes você vê excelentes pesquisadores, mas que em sala de 
aula você escuta comentários de que o profissional não consegue ter 
um desempenho satisfatório” (P 3, Administração, 02 anos e 09 
meses no magistério superior, 36 anos). 
 

É pensando sobre a complexa relação pesquisa/docência21 que Zabalza 

(op. cit.) vai afirmar o quanto é fundamental que os professores de 

                                                 
21 Zabalza (2004) utiliza o termo “docência” para se referir ao trabalho dos professores universitários, mas 
enfatiza ter consciência de que esses profissionais desempenham, na realidade, um conjunto de funções 
que ultrapassam o exercício da docência. Atribuíam-se aos professores universitários três funções: ensino 
(ou docência), pesquisa e administração. Hoje, novas funções agregaram-se a essas, ampliando e 
complexificando o seu exercício profissional. Destacam-se as funções de business (busca de 
financiamento, negociação de projetos e convênios, etc) e as relações institucionais (representação da 
universidade nas inúmeras áreas em que é exigida, até a manutenção de uma ampla rede de relações com 
outras universidades). 
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universidade pesquisem, “mas isso não é funcional para o projeto de formação, 

no qual participam como formadores, deixando a docência à margem [...]” (op. 

cit., p. 120). Segundo o autor, a idéia de que o investimento (tempo, recursos, 

esforço pessoal, etc) em pesquisa acaba se revertendo na qualificação da 

docência é sedutora, mas isso nem sempre acontece habitualmente: “nós, 

professores, costumamos viver o esforço e a dedicação à pesquisa como algo 

distinto e, às vezes, oposto às exigências da docência [...]” (op. cit., p. 120). 

Percebe-se com isso que ser um bom pesquisador não garante a 

qualidade da prática educativa, apesar de estar essa competência vinculada à 

ocupação de professor. A docência requer uma preparação específica para o 

seu exercício: “como em qualquer outro tipo de atividade profissional, os 

professores devem ter os conhecimentos e as habilidades exigidos a fim de 

poder desempenhar adequadamente as suas funções” (ZABALZA, op. cit. 

p.108). Essa idéia se contrapõe à visão não-profissional da docência, que 

sustenta não ser necessário preparar-se para ser docente, pois essa é uma 

atividade eminentemente prática para a qual não são necessários 

conhecimentos específicos, mas a experiência e vocação. Ao contrário disso, a 

docência como atividade profissional exige conhecimentos e competências 

próprios, formação específica e atualização permanente, tanto de novos 

conteúdos e metodologias didáticas, bem como de novas tecnologias 

aplicáveis a esse âmbito, o que vem reforçar os depoimentos dos sujeitos de 

nossa pesquisa. 

Ainda sobre a relação docência/pesquisa, perguntamos na entrevista 

aos professores o que eles pensavam sobre desenvolver pesquisa na prática 

do ensino de graduação: 
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“Nessa parte ainda não tenho experiência. Quando damos aula na 
graduação e tem alguma coisa relacionada com a experiência que 
estamos fazendo a gente coloca, mas só como ilustração” (P 2, 
Engenharia Cartográfica, 02 anos de experiência no magistério 
superior, 49 anos). 
 
“Eu acho importante, eu pretendo fazer. Talvez quando eu tiver mais 
segura, mais hábil nessa parte prática, nessa parte de passar o 
conhecimento. Fazer o aluno se perguntar, em vez de ter a 
informação, fazer ele falar – como é que ele conseguiu fazer isso” (P 
1, Farmácia, 03 meses de experiência no magistério superior, 29 
anos). 
 
“Eu tento fazer isso, para o professor na pós-graduação é mais 
tranqüilo” (P 3, Administração, 02 anos e 09 meses no magistério 
superior, 36 anos). 
 

Mesmo atribuindo importância, a maioria dos professores iniciantes 

demonstrou dificuldades em desenvolver pesquisa no ensino de graduação, 

sobretudo pela falta de experiência e/ou de formação, confirmando a baixa 

integração da relação ensino-pesquisa.  

 Dessa forma, assume-se, com Fernandes (1998), que, apesar de ter 

sido a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão incluída na 

constituição de 1988, ainda permanece um grande desafio para a universidade, 

sobretudo na prática do ensino de graduação, fazendo-se necessário 

compreender esse princípio com base na relação dialética entre o 

conhecimento, a ciência e o mundo. Para a autora, a prática pedagógica deve 

ser pensada numa outra perspectiva, “que provoque um ensinar e um aprender 

indissociado da marca da pesquisa – a dúvida – e da marca da extensão – a 

leitura da realidade” (op. cit., p. 100). 

 Cunha (1989), em seus estudos sobre o bom professor, já mencionava a 

importância de este, no processo didático, construir um caminho de ensino que 

priorize a aprendizagem como produção do conhecimento, evidenciando a 

associação entre os atos de ensinar, aprender e pesquisar.  
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Freire (1996), ao refletir sobre os saberes necessários à docência, 

afirma que o ensino exige pesquisa e, por isso, estão intimamente articulados: 

“não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-
fazeres se encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino 
continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque 
indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, 
constatando, intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso 
para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a 
novidade ” (op. cit., p. 32).  
 
 

De outro modo, Santos (2001) enfatiza que tomar a pesquisa como 

elemento essencial ao trabalho docente ou tê-la como princípio educativo 

requer que os cursos de formação docente voltem seus currículos para a 

preparação dos professores para o exercício dessa atividade. Nessa mesma 

direção, Marli André (2001) propõe que a pesquisa se torne eixo nos cursos de 

formação docente, que ela integre o projeto de formação inicial e contínua da 

instituição e que seja construída pelos seus participantes. Isso aponta para 

uma organização curricular de modo que disciplinas e atividades sejam 

planejadas coletivamente, com o intuito de desenvolver habilidades e atitudes 

de investigação nos docentes. 

 Em discussões mais recentes, Veiga (2004) afirma que aprender a 

pesquisar deve fazer parte do cotidiano da instituição educativa e, 

principalmente, da sala de aula. Segundo ela, a ação educativa é precedida por 

algum tipo de investigação e que esta é feita com o objetivo definido de 

produzir conhecimento.  

Nesse sentido, o papel do professor pesquisador é criar condições para 

que os alunos aprendam a pesquisar, investigando temas relacionados à sua 

formação, motivando e instrumentalizando os alunos para que assumam sua 

experiência educativa como fonte de conhecimento. 
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 Conforme pudemos observar, permanece o desafio de se ter a pesquisa 

como princípio educativo na prática do ensino de graduação, sobretudo para os 

professores iniciantes. Nesse sentido é que se valoriza a articulação entre 

teoria e prática nas diversas fases da formação dos professores, 

reconhecendo-se a importância dos saberes da experiência e da reflexão 

crítica sobre a prática em espaços institucionais coletivos. Essa é uma posição 

que atribui ao professor um papel ativo de produtor de conhecimento e de seu 

próprio processo de desenvolvimento pessoal e profissional.  

Parafraseando Lüdke (2001), encontramo-nos, assim, entre dois 

caminhos férteis: de um lado, reconhece-se a importância da pesquisa para o 

trabalho do professor; de outro, resta-nos o desafio de assegurar-lhe as 

condições e a abertura para todas as formas de pesquisar que sejam 

necessárias para encontrar as soluções aos seus problemas, resguardando o 

próprio estatuto de pesquisa. 

 

4.1.3. Desenvolvimento pessoal e profissional 

 

Destacamos nesta temática os aspectos referentes à satisfação, gosto 

pessoal, atualização do conhecimento e desenvolvimento profissional, 

elencados pelos professores como motivos de ingresso na carreira docente 

universitária, na medida em que dizem respeito à trajetória pessoal e 

profissional dos professores, estando condicionada pelas possibilidades de 

formação e promoção que são oferecidas a eles.  

Nessa perspectiva, discute-se que a carreira possui duas dimensões: os 

estágios formais, por onde se estrutura o processo para alcançar o status 
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profissional (carreira acadêmica), e as fases ou os momentos pessoais pelos 

quais os docentes costumam passar até atingir a plenitude profissional (carreira 

profissional). A primeira dimensão relaciona-se ao reconhecimento institucional 

e ao salário, enquanto a segunda refere-se à auto-estima e à identidade 

profissional. As duas dimensões são importantes para entender como os 

professores universitários vivenciam a sua atividade profissional, as 

dificuldades que têm que enfrentar e o apoio de que necessitam (ZABALZA, 

2004). 

 Ilustraremos a discussão com a transcrição de algumas falas sobre os 

motivos elencados pelos professores para ingressarem na carreira docente. 

“Possibilidade de desenvolvimento profissional, condições de 
trabalho proporcionadas pela UFPE que possibilitam a realização de 
pesquisas acadêmicas e a remuneração obtida com o emprego de 
professor universitário” (P 3, Administração, 02 anos e 09 meses de 
experiência no magistério superior, 36 anos). 
 
“A pesquisa, a satisfação pessoal e o aprendizado contínuo” (P 8, 
Nutrição, 01 ano e 04 meses de experiência no magistério superior, 
31 anos). 
 

Esses aspectos também revelam expectativas elevadas de crescimento 

e melhora profissional na carreira, o que pode desencadear nos docentes o 

desejo de se esforçar para alcançá-las. Segundo Zabalza, a satisfação pessoal 

e a carreira são aspectos que estão intimamente relacionados entre si. O 

crescimento da satisfação possibilita a otimização institucional das 

universidades e o aprimoramento da qualidade dos processos formativos que 

nela ocorrem.  
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4.1.4. Condições de trabalho 

 

Nesta temática estão agrupados os aspectos relacionados à 

remuneração financeira, à estabilidade no emprego e à autonomia no trabalho 

dos professores na universidade como motivos revelados por eles para 

ingressar na carreira, conforme se pode observar na fala seguinte: 

 
“Estabilidade no emprego, gosto pessoal, motivação pessoal” (P 9, 
Engenharia de Minas, 05 anos de experiência no magistério superior, 
40 anos). 

 

Destacamos essas dimensões profissionais da docência, na medida em 

que elas exercem influência no desenvolvimento da carreira docente e se 

referem aos direitos e deveres dos professores como trabalhadores de uma 

instituição pública ou privada (ZABALZA, op. cit).  

Na seção que se segue, trataremos de analisar as expectativas e os 

impactos sentidos pelos professores iniciantes em seus primeiros anos de 

carreira. 

 
4.2. Expectativas e impactos dos professores nos primeiros anos de 
carreira: um choque com a realidade? 
 

 A entrada na carreira 

 

 Ao solicitar dos professores que descrevessem o início/entrada na 

carreira docente universitária no tocante às expectativas, recepção/acolhimento 

por parte da universidade, dos alunos, colegas e às condições de trabalho para 

o exercício da profissão, foi possível verificar num primeiro momento que os 

depoimentos revelavam a inexistência de problemas e um sentimento positivo, 
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permeado por facilidades, numa fase que normalmente é conflituosa e por 

vezes frustrante, conforme indica a literatura. A seguir, transcrevemos as falas 

mais significativas. 

“Eu não tive nenhuma dificuldade com relação à recepção. Fui muito 
bem recebida pelo departamento, pela chefia, pelos colegas de 
trabalho. Com relação ao ambiente, a estrutura, sala de aula, o 
material, eu consegui me adequar, foi bem tranqüilo, não tenho do 
que reclamar. Estou supertranqüila. Por parte dos alunos também 
está sendo supertranqüilo, não estou tendo problema nenhum. 
Quanto às expectativas elas são boas. Pode ser que daqui a algum 
tempo eu mude a minha resposta, mas hoje eu tenho” (P 1, 
Farmácia, 03 meses de experiência no magistério superior, 29 anos). 

 

“Minha esposa é professora aqui, o ambiente eu já conhecia. Todos 
os colegas eu já conhecia, a situação de funcionamento da 
universidade também já conhecia, eu sabia de tudo, não tinha 
novidades, não tive problema nenhum” (P 2, Engenharia 
Cartográfica, 02 anos de experiência no magistério superior, 49 
anos). 
 

Quando eu entrei na Universidade em termos de recepção dos 
colegas eles me acolheram muito bem, foi ótimo. Foi fácil porque 
eles foram meus professores no mestrado e doutorado. Quanto às 
condições de trabalho, o departamento atende satisfatoriamente as 
necessidades de quem está começando. Do ponto de vista da sala 
de aula eu não tive dificuldade, não sinto dificuldade em dar aula, em 
encarar uma sala de aula. Quanto às expectativas ao entrar na 
carreira docente universitária eram de fazer pesquisa, trabalhar na 
graduação e na pós-graduação como professor. É o que está 
acontecendo mesmo (P 4, Ciências Biológicas, 03 anos de 
experiência no magistério superior, 35 anos). 

 

 Será que os professores não perceberam a complexidade da docência 

ao não expressarem as dificuldades sentidas no enfrentamento da sala de 

aula, na gestão da matéria, no domínio das questões didático-pedagógicas, 

nas relações com os alunos e com os pares e nas condições de trabalho? Por 

que eles não revelaram as suas necessidades nesse momento? Estavam no 

campo da idealização e das crenças acerca do ofício? Como pode ser visto, 

esses depoimentos mostram tranqüilidade e uma certa facilidade na 

entrada/início na carreira.  
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Sabe-se que os dados não se mostram ao pesquisador de imediato. Ao 

contrário, eles vão se descortinando aos poucos e, por isso, foi preciso retornar 

a eles com uma certa acuidade, por meio de sucessivas leituras para que aos 

poucos pudéssemos compreender os discursos dos professores. Conforme o 

professor vai refletindo sobre a sua própria prática, sobre a sua atuação ao 

longo dos primeiros anos de carreira é que os impactos e as dificuldades 

começam a ser revelados.  

Analisaremos a seguir os discursos dos professores, que possivelmente 

representam as suas idealizações acerca da profissão, estando relacionados à 

crença/ilusão no domínio dos saberes das áreas específicas como garantia 

para desenvolver uma prática docente de qualidade. 

 

A ênfase no domínio dos saberes das áreas específicas 

 

Ao longo da entrevista perguntamos aos professores iniciantes sobre as 

lembranças/sentimentos ao enfrentarem o primeiro dia na sala de aula 

universitária, bem como sobre as aprendizagens obtidas ao longo da prática 

docente: 

“Senti um certo nervosismo natural na primeira aula, mas você 
sempre tem aquela ciência de que você sabe mais, tem o domínio do 
conteúdo e isso gera uma segurança. Eu coloquei na cabeça que 
estou ali para passar uma informação que eles podem ter no livro, 
mas que eu sei um pouco mais e isso me dá mais segurança” (P 1, 
Farmácia, 03 meses de experiência no magistério superior, 29 anos). 

 

“Percebo como aprendizagem que o professor deve ter muito 
domínio sobre o que vai falar. Acho que o primeiro passo para o 
professor dar uma boa aula é ele ter domínio do que vai falar” (P 3, 
Administração, 02 anos e 09 meses no magistério superior, 36 anos). 
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“Isso é uma coisa que a gente não esquece porque eu não tinha 
muita experiência de sala de aula, apesar de ter vários anos em 
banca de estudo [...], mas na universidade é outra coisa, com 
pessoas mais capacitadas. Quem disser que não sente um pouco de 
dificuldade está mentindo, é impossível. Mas essa dificuldade é 
superada devido à afirmação que você tem de domínio do assunto e 
a sua própria postura na sala de aula” (P 4, Ciências Biológicas, 03 
anos de experiência no magistério superior, 35 anos). 
 

Percebe-se nesses relatos que, apesar de se evidenciar o nervosismo e 

a falta de experiência no ensino, nota-se a ênfase dada ao domínio dos 

conhecimentos específicos como a fórmula para se vencer as dificuldades 

iniciais, inclusive para se produzir uma boa aula, o que parece explicar as 

expectativas favoráveis e a tranqüilidade/facilidade relatada ao entrar na 

carreira, como decorrência da crença/ilusão no domínio dos saberes científicos, 

o que mostra um certo desconhecimento acerca da complexidade da docência.  

Sabe-se que a docência no ensino superior exige do professor que ele 

seja competente em determinada área de conhecimento, que tenha um 

domínio dos conhecimentos básicos em determinada área, adquiridos em 

cursos de bacharelado e ao longo dos anos de exercício profissional. No 

entanto, esse domínio cognitivo não é suficiente, pois exige-se também 

domínio na área pedagógica, conforme já anunciamos anteriormente 

(MASETTO, 2003).  

Sobre essa questão, Gauthier (1998) menciona que há certas idéias 

preconcebidas sobre o ensino que se impuseram como obstáculos para a 

emergência dos saberes profissionais, e uma delas assinala que para ensinar 

basta conhecer o conteúdo. Nesse sentido, o saber necessário para ensinar se 

reduz unicamente ao conhecimento do conteúdo da disciplina:  

“pensar que ensinar consiste apenas em transmitir um conteúdo a 
um grupo de alunos é reduzir uma atividade tão complexa quanto o 
ensino a uma única dimensão, aquela que é mais evidente, mas é 
sobretudo negar-se a refletir de forma mais profunda sobre a 
natureza desse ofício e dos outros saberes que lhe são necessários” 
(op. cit., p. 20). 
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De acordo com o que indica a literatura, isso denota a fragmentação dos 

saberes da docência (saberes da experiência, saberes científicos, saberes 

pedagógicos), aludida por Houssaye (1995), acarretando o que se chama de as 

várias “ilusões” sobre o ensino: 

“a ilusão do fundamento do saber pedagógico no saber disciplinar: 
eu sei o assunto; conseqüentemente sei o fazer da matéria;  
a ilusão do saber didático: sou especialista da compreensão do 
como-fazer-saber esse ou aquele saber disciplinar; portanto, posso 
deduzir o saber-fazer do saber;  
a ilusão do saber das ciências do homem: sou capaz de 
compreender como funciona a situação educativa; posso então 
esclarecer o saber-fazer e suas causas; 
a ilusão do saber pesquisar: eu sei como fazer compreender 
mediante esse ou aquele instrumento qualitativo e quantitativo; por 
isso, considero que o fazer-saber é um bom meio de descobrir o 
saber-fazer, mais ou menos como se a experiência se reduzisse à 
experimentação; 
a ilusão do saber-fazer: na minha classe, sei como se faz; por isso, 
sou qualificado para o fazer-saber” (HOUSSAYE,1995, apud 
PIMENTA & ANASTASIOU, 2002, p. 85). 
 

Nessa perspectiva é que se discute a docência em sua complexidade 

como um campo de conhecimentos epistemológicos que se configura em 

quatro grandes conjuntos: 1) conteúdos das diversas áreas do saber e do 

ensino (ciências humanas e naturais, da cultura e das artes); 2) conteúdos 

didático-pedagógicos relacionados ao campo da prática profissional; 3) 

conteúdos ligados a saberes pedagógicos mais amplos do campo teórico da 

prática educacional; 4) conteúdos ligados à explicitação do sentido da 

existência humana individual, com sensibilidades pessoal e social, devendo ser 

esses saberes articulados nos percursos da formação inicial e continuada 

(PIMENTA & ANASTASIOU, 2002).  

Essa visão amplia a noção da docência universitária ao mostrar que, 

para ser professor universitário, não basta ter o domínio do conteúdo da área 

específica, mas estar em permanente diálogo com os outros saberes, ou, como 
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bem expressam Pimenta & Anastasiou (op. cit.), “para ser professor 

universitário supõe-se o domínio do conhecimento específico, mas ter o 

domínio do conhecimento para ensinar supõe mais do que uma apropriação 

enciclopédica” (op. cit., p. 80).  

De acordo com Fernandes (1998), o diálogo com outros saberes é uma 

possibilidade que se abre para se construir canais de comunicação que 

permitam transitar em outros campos do conhecimento num processo de 

interação das dimensões epistemológica, pedagógica e política, inerentes à 

ação docente. 

 Isto vem se contrapor à hierarquização dos saberes, que historicamente 

foram trabalhados de forma distinta e fragmentada nos cursos de formação de 

professores, muitas vezes uns se sobrepondo aos outros em função do status 

e poder que adquirem no meio acadêmico. Segundo Pimenta & Anastasiou (op. 

cit.), houve época do predomínio dos saberes pedagógicos (dos temas 

relacionados ao professor/aluno, da motivação e do interesse dos alunos no 

processo de aprendizagem, das técnicas de ensinar). Em outros momentos a 

ênfase recai sobre os saberes científicos, ganhando importância a didática das 

disciplinas. Os saberes da experiência, ao que parece, são os que menos têm 

destaque.  

O caminho apontado para a superação da fragmentação dos saberes é 

a reflexão sobre a própria prática, tomando-se a ação como referência, ou seja, 

a prática social como ponto de partida e de chegada, o que significa dizer que 

“a especificidade da formação pedagógica, tanto a inicial como a contínua, não 

é refletir sobre o que se vai fazer, nem sobre o que se deve fazer, mas sobre o 

que se faz” (HOUSSAYE, 1995, apud PIMENTA & ANASTASIOU, op. cit., p. 
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84). É, portanto, dessa forma que os saberes pedagógicos são produzidos na 

ação. 

Segundo as autoras, essas questões também demandam ao profissional 

ampliar a noção do significado que esses conhecimentos têm para si próprio, 

de saber qual o significado desses conhecimentos na sociedade 

contemporânea, de perceber as transformações no mundo do 

trabalho/produção/conhecimento e as repercussões na sua prática docente, as 

relações entre conhecimento e poder, as diferenças entre conhecimento e 

informação, de como se inserem/relacionam os conhecimentos históricos, 

matemáticos, biológicos, das artes cênicas, plásticas, musicais, das ciências 

sociais e geográficas, da educação física no processo de ensino e na vida dos 

alunos.  

Trazendo essa discussão para os achados de nossa pesquisa, 

trataremos a seguir de discutir as dificuldades apontadas pelos professores no 

início da carreira à luz do debate teórico. Como se pode observar, apesar da 

ênfase dada aos conhecimentos das áreas específicas, os dados 

demonstraram que os professores se ressentem diante do déficit de formação 

pedagógica para lidar com as questões específicas da atividade de ensino. É o 

que veremos nas próximas seções. 

 

4.2.1. As dificuldades vivenciadas pelos professores iniciantes 

 

A análise das dificuldades/impactos sentidos pelos professores 

universitários em início da carreira revela-se um dos pontos importantes para 

delinear o seu perfil. Para isso, formulamos no questionário e na entrevista a 
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pergunta “Quais as principais dificuldades vivenciadas na docência universitária 

nos primeiros anos de carreira?”. O procedimento adotado para analisar as 

respostas foi o mesmo empregado na análise das motivações para o ingresso 

na profissão, ou seja, agrupamos os aspectos mais recorrentes, possibilitando 

evidenciar as principais tendências demonstradas. Estas, por sua vez, foram 

agrupadas por categorias e desmembradas em número de três. Em cada uma 

delas estão as principais dificuldades indicadas pelos professores, conforme 

veremos no quadro seguinte: 

 

Quadro-síntese sobre as dificuldades vivenciadas pelos 
professores universitários nos primeiros anos de carreira 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                

                  *Mais de uma resposta por professor(a) 

 

Principais Tendências Recorrência 
das respostas 

Déficit de formação pedagógica 08 
Relação com os alunos 07 
Inexperiência no ensino 06 
Carência de recursos materiais e 
financeiros para o ensino e a 
pesquisa 

06 

Inibição e nervosismo 05 
Sobrecarga de atividades 04 
Domínio da matéria que leciona 04 
Apoio da universidade 03 
Organização do trabalho na aula  03 
Ausência da troca de experiência 
com os pares 

03 

Desvalorização da profissão 03 
Relação com os pares 02 
Mudanças no mundo do 
trabalho/conhecimento que 
acarretam cobranças ao 
professor 

02 

Não gostar de ensinar 01 
Ter dedicação exclusiva e estar 
ausente do mercado de trabalho 
da área específica 

01 

Firmar-se no meio científico 01 
TOTAL 59* 
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Agrupando as dificuldades por categorias 

Relações didático-pedagógicas 

- Déficit de formação pedagógica 

- Falta de experiência no ensino 

- Organização do trabalho docente na aula 

- Domínio do conteúdo da matéria que leciona 

As relações com os alunos no processo de ensino-aprendizagem 

- Desmotivação dos alunos 

- Desmotivação do professor para ensinar 

- Inibição e nervosismo ao enfrentar a sala de aula 

- Avaliação dos alunos (trabalhos, participação, colaboração em aula) 

- Gestão das diferenças individuais dos alunos e de uma turma para outra 

- Determinação do nível de aprendizagem dos alunos 

- Comunicação com os alunos 

Relações com o meio socioprofissional 

- Carência de recursos materiais e financeiros para o ensino e a 

pesquisa 

- Sobrecarga de atividades 

- Falta de apoio/incentivo da universidade 

- Firmar-se no meio científico junto aos órgãos de pesquisa 

- Ter dedicação exclusiva e estar ausente do mercado de trabalho da 

área específica 

- Desvalorização da profissão 

- Cobranças ao professor em função das transformações/avanços no 

mundo do trabalho/conhecimento 
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- Relacionamento com os pares 

- Ausência de reflexões sobre a prática, desejo de formação 

continuada. 

Na primeira categoria, denominada de relações didático-pedagógicas, 

agrupamos as preocupações dos professores relacionadas com o déficit de 

formação pedagógica, com a falta de experiência no ensino e com a 

organização do trabalho em aula. A segunda categoria, intitulada de relações 

com os alunos no processo de ensino-aprendizagem, expressa toda a ordem 

de dificuldades na comunicação com os alunos, na motivação/mobilização, na 

gestão das diferenças, na determinação do nível de aprendizagem, na 

avaliação da participação em aula, etc. A terceira categoria foi chamada de 

relações com o meio socioprofissional, pois revela as pressões externas ao 

trabalho do professor, como a carência de recursos materiais e financeiros, a 

falta de apoio/incentivo da instituição, as dificuldades de relacionamento com 

os pares, a ausência de reflexões coletivas sobre a prática, entre outras.  

 Como pôde ser visto, foram muitas as dificuldades dos professores no 

início da carreira universitária, diferentemente dos primeiros relatos sobre as 

expectativas, a recepção por parte da universidade, dos colegas, alunos e as 

condições de trabalho para o exercício da profissão, que, contraditoriamente, 

revelavam apenas as facilidades, denotando não haver uma percepção acerca 

da complexidade da docência. 

As preocupações dos professores iniciantes, sujeitos de nossa pesquisa, 

não podem ser compreendidas como resultantes de interações estabelecidas 

linearmente entre o eu do professor e o contexto, entre o eu do professor e as 

relações com os alunos no processo de ensino-aprendizagem, entre o eu do 
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professor e as questões didático-pedagógicas, mas ser entendidas de forma 

articulada, circularmente. O corte entre o ideal e o real, a realidade da vida na 

universidade, a ambigüidade do papel desempenhado pela instituição numa 

sociedade caracterizada por constantes transformações no mundo da 

produção/conhecimento/trabalho e a multiplicidade de papéis a que estão 

sujeitos os professores, logo a partir do seu primeiro dia na profissão, 

transformam a fase de iniciação num momento propício ao surgimento de 

dilemas22. 

 Nessa mesma direção, Baillauquès (2001), estudando as 

representações dos professores iniciantes, sustenta que, ao assumir as 

funções, o “choque de realidade” é relacionado a uma defasagem crucial entre 

as representações preliminares e as primeiras experiências. É como se, 

mesmo ao final da formação, “os saberes e as imagens que fundamentavam as 

expectativas em relação ao ofício não fossem adequados à situação concreta 

cotidiana de tudo que é descoberto, quase que com surpresa em sala de aula” 

(op. cit. p. 43). Segundo essa autora, os comportamentos pedagógicos 

ressentem-se com esses dilemas iniciais e podem submeter-se aos modelos 

de ensino ditos tradicionais: coletivos, verbais, rígidos, enunciados como 

provindos de mestres, buscados nas memórias da infância, estando mais 

próximos a crenças míticas do que à realidade objetiva.  

 

 

 

 

                                                 
22 Considerações apresentadas por Silva (1997) em seus estudos sobre o primeiro ano de docência. 
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4.2.2. As relações didático-pedagógicas 

 

Conforme anunciamos anteriormente, nesta temática estão agrupados 

aspectos relacionados ao déficit de formação pedagógica, a falta de 

experiência no ensino e a organização do trabalho na aula. Para uma melhor 

compreensão, destacamos a seguir algumas falas que representam as 

dificuldades aludidas pelos professores iniciantes. 

 

O déficit de formação pedagógica  

“É uma falha de alguns cursos de pós-graduação. Já que existe o 
vínculo docência/pesquisa seria necessário ter aulas de didática, 
pedagógicas” (P 1, Farmácia, 03 meses de experiência no magistério 
superior, 29 anos). 
 
“Eu nunca havia sido estagiário de docência. Acredito que se eu 
tivesse sido, essa etapa inicial teria sido mais fácil para mim. O 
docente inicia a atividade, faz o doutorado, mas não tem uma 
formação, uma disciplina que oriente a atividade da docência. Eu 
acho que poderia ter, torna-se mais fácil” (P 3, Administração, 02 
anos e 09 meses no magistério superior, 36 anos). 
 
 

 Apreende-se nesses depoimentos a idéia de que o conhecimento 

pedagógico resume-se a uma disciplina ou a técnicas de ensino, visão 

fortemente desenvolvida nos anos 70 sobre o campo da didática que se 

limitaria ao desenvolvimento de técnicas de ensinar e o ensino da aplicação 

dessas técnicas. Essa expectativa de que a formação pedagógica se limitaria a 

uma disciplina pedagógica e a técnicas de ensino está no âmbito das crenças 

míticas dos professores e tem respaldo no paradigma da racionalidade 

técnica23 com o qual a didática se identificou, considerando a prática como 

                                                 
23 A racionalidade técnica, no dizer de Liwtin, considera o espaço das práticas como um campo de 
aplicação de fórmulas e técnicas tidas como universais e verdadeiras, na medida em que se sustentam em 
conhecimentos científicos (CUNHA, 2004, p. 31). 
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campo de aplicação de teorias e técnicas, conforme antecipamos 

anteriormente.  

Para Pimenta & Anastasiou (op. cit.), esses mitos consideram a 

Pedagogia teoria da educação, e a Didática, teoria do ensino, apenas como um 

corpo de conhecimentos técnicos instrumentais, capaz de apresentar receitas 

às situações de ensino, ou também considerar a Pedagogia e a Didática como 

campos restritos às questões de aprendizagem de crianças e adolescentes.  

Essa concepção pode ser vista no depoimento seguinte, quando o 

professor explicita o seu pensamento sobre a formação pedagógica:  

“Esse conhecimento pedagógico é necessário. É frustrante porque 
você não encontra uma receitinha de bolo que lhe oriente: faça isso 
que assim você não está errando, ou faça esse mínimo que está 
mais ou menos certo. Não tem isso, as teorias de pedagogia têm 
para outras coisas, para ensino de criança, para ensino de 1º e 2º 
grau, ensino de adulto, tem para tudo, mas para a área de exatas 
não tem não” (P 2, Engenharia Cartográfica, 02 anos de experiência 
no magistério superior, 49 anos). 
 

 Essas concepções requerem uma compreensão histórica da didática e 

do seu desenvolvimento ao longo da história do pensamento social e filosófico. 

O ensino é um processo complexo, uma atividade eminentemente humana, 

que ocorre por meio das interações das pessoas e, por isso, sujeito às 

transformações que se dão no meio histórico-social e no âmbito afetivo-pessoal 

das relações entre professor-aluno. Assim, o fenômeno do ensino merece ser 

compreendido em sua dinamicidade, totalidade/unicidade e em seus diversos 

contextos. É com base na complexidade do ensino e do ensinar enquanto 

atividade social que se define a didática, com a função de: 

“compreender o funcionamento do ensino em situação, suas funções 
sociais, suas implicações estruturais; realizar uma ação auto-
reflexiva como componente do fenômeno que estuda, porque é parte 
integrante da trama ensinar [...] pôr-se em relação e diálogo com 
outros campos de conhecimentos construídos e em construção, 
numa perspectiva multi e interdisciplinar, porque o ensino não se 
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resolve com um único olhar [...]” (PIMENTA & ANASTASIOU, op. 
cit., p. 49). 
 

 No entanto, em alguns relatos os professores definem a formação 

pedagógica numa perspectiva de valorização do trabalho docente e de 

contribuição para a qualidade do ensino 

 “As pessoas geralmente entram na universidade e aprendem 
apanhando, por conta própria, como eu mesmo aprendi a dar aula. É 
uma coisa muito crua, muito bruta, como se fosse uma pedra 
precisando ser lapidada. Acho que esse conhecimento pedagógico 
seria uma lapidação dessa pedra para que ela fique mais valorizada” 
(P 4, Ciências Biológicas, 03 anos de experiência no magistério 
superior, 35 anos). 
 
“Acho que contribui para a qualidade do ensino o professor ter um 
certo conhecimento dessas questões ligadas ao processo ensino-
aprendizagem. Contribuem para a formação do professor” (P 3, 
Administração, 02 anos e 09 meses no magistério superior, 36 anos). 
 

Nessa discussão, destacamos Cunha (1998), ao evidenciar que os 

professores em sua pesquisa24 também reconhecem que há um saber 

pedagógico a ser aprendido para fundamentar as experiências de sala de aula. 

A autora complementa que, se as universidades estão dispostas a investir no 

ensino com pesquisa, é necessário organizar estruturas de apoio para se 

avançar no processo, com vistas a auxiliar o professor na reflexão/reconstrução 

de suas práticas. 

É nesse sentido que se supõe o domínio do conhecimento da área 

pedagógica para a docência universitária com base em quatro grandes eixos: o 

conceito de ensino e aprendizagem; o professor como conceptor e gestor do 

currículo; a compreensão da relação professor-aluno e aluno-aluno e a teoria e 

prática básica da tecnologia educacional (MASETTO, 2003).  

Nessa mesma direção, Veiga (2004) enfatiza a importância da 

compreensão do processo didático e das dimensões que o envolvem, 

                                                 
24 Ver Cunha, 1998. O professor universitário na transição de paradigmas. 
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sustentando que este se explicita pela ação docente das quatro dimensões: 

ensinar, aprender, pesquisar e avaliar, considerando também a relação 

pedagógica, as estratégias de aprendizagem e de investigação e o caminho 

didático e investigativo. Priorizar apenas uma ou duas dessas dimensões em 

detrimento das demais resulta na fragmentação do ato pedagógico, o que 

inviabiliza a unicidade do processo. Assim, o processo didático se desenvolve 

mediante a ação recíproca e interdependente das dimensões fundamentais, 

integrando-se e complementando-se.  

Dando continuidade à análise das dificuldades apontadas pelos 

professores iniciantes, destacaremos a seguir o aspecto da organização do 

trabalho docente na aula em função de sua relevância para o processo 

didático. 

 

A organização do trabalho na aula  

 

 Ainda na categoria relações didático-pedagógicas, o aspecto referente à 

organização do trabalho na aula aparece com freqüência. Os professores 

demonstram uma certa dificuldade nas questões de planejamento das 

atividades de ensino, em delinear os objetivos de ensino e em dimensionar o 

tempo pedagógico na aula. Interessante observar é que esse tipo de 

dificuldade ocorre tanto com professores que possuem apenas três meses de 

experiência no magistério superior, como aqueles mais experientes. 

“A questão do tempo é uma dificuldade. Às vezes a aula está 
acabando e tem mais coisas a ser falada. Esse tipo de imprevisto, de 
ter de enxugar a aula na hora, o que vai ser importante ou não” (P 1, 
Farmácia, 03 meses de experiência no magistério superior, 29 anos). 
 

“A maior dificuldade é dimensionar os trabalhos para os alunos 
fazerem na aula, porque o tempo é curto. Várias vezes eu 
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dimensiono, acho que dá para fazer e eles, porque não têm 
experiência, não conseguem fazer os trabalhos. Isso é o que estou 
tentando dimensionar agora. Esse dimensionamento do que dá para 
fazer também dentro do período do semestre, é o tempo e o trabalho 
prático que o aluno pode fazer” (P 2, Engenharia Cartográfica, 02 
anos de experiência no magistério superior, 49 anos). 
 

“Eu apliquei um exercício na aula, tinha pensado que ia dar tempo 
para os alunos fazerem e não deu. Essa é uma situação imprevista 
que me ocorreu” (P 3, Administração, 02 anos e 09 meses no 
magistério superior, 36 anos). 
 
 

 Segundo Cunha (2004), os saberes relacionados com o planejamento 

das atividades de ensino envolvem as habilidades de delinear objetivos de 

aprendizagem, métodos e propostas de desenvolvimento de uma prática 

pedagógica. Envolvem também a capacidade de dimensionar o tempo 

disponível, relacionando-o com a condição dos alunos e as metas de 

aprendizagem. Pressupõem o domínio do conhecimento específico do que se 

ensina, sua estrutura e possibilidades de relações.   

Tardif (2002) sustenta que a ação educativa dos professores está 

estruturada em dois eixos principais: transmissão da matéria (condicionantes 

do tempo, organização da seqüência dos conteúdos, alcance das metas 

propostas, aprendizagem por parte dos alunos, avaliação, etc) e a gestão das 

interações com os alunos (questões relacionadas à disciplina, gestão das 

ações desencadeadas pelos alunos, motivação da turma, etc). É nesse 

sentido que se discute que o trabalho docente e sua organização na aula se 

configuram como uma prática social que se expressa pela síntese de um saber 

pedagógico possuído pelo professor.  

Nessa perspectiva os depoimentos acima parecem revelar que os 

professores iniciantes estão num processo de aprendizagem da profissão, 

construindo os saberes pedagógicos no cotidiano do trabalho, buscando o 
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domínio da matéria, da didática e da organização/preparação e realização da 

aula. Essas são competências ligadas à própria ação pedagógica e vão 

constituir uma das características da fase de estabilização, subseqüente à fase 

da exploração.  

Essas competências são adquiridas com o tempo e com a experiência 

de trabalho, o que está em consonância com o desenvolvimento da carreira, 

que se dá por meio de um domínio maior do trabalho e do bem-estar pessoal 

no tocante aos alunos e às exigências da profissão (TARDIF, 2000). Diante 

disso, ressaltaríamos que essas competências são adquiridas, sobretudo, por 

uma formação específica na área pedagógica, especialmente para os sujeitos 

de nossa pesquisa, que não possuem esse tipo de formação. Assume-se a 

importância da formação como um dos pilares para educação de qualidade e, 

por isso, salientamos a formação como forma de se buscar os conhecimentos e 

as competências pedagógicas, ajudando o docente a captar as dimensões do 

ato educativo, o domínio das metodologias, a ter uma visão das epistemologias 

da aprendizagem e dos contextos sócio-históricos em que a educação e o seu 

grupo de atores se inserem. 

 

4.2.3. As relações com os alunos no processo de ensino-aprendizagem 

  

Destacaremos nesta temática as relações entre professor-aluno, 

protagonistas da cena educativa. Os dados mostraram que esta foi uma 

tendência recorrente, através da qual os professores manifestaram dificuldades 

na comunicação e na motivação dos alunos, bem como na gestão das 

diferenças individuais dos alunos, como se pode verificar nesses depoimentos: 
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“Existem algumas percepções de professor e aluno que não tenho 
ainda, apesar das pessoas serem diferentes, turmas diferentes, 
existem comportamentos padrões dos alunos que ainda não consigo 
perceber” (P 1, Farmácia, 03 meses de experiência no magistério 
superior, 29 anos). 
 
“O que eu não gosto do ensino é porque é muito frustrante o 
problema do aluno não ter o mínimo de interesse e não atingir o 
desempenho mínimo” (P 2, Engenharia Cartográfica, 02 anos de 
experiência no magistério superior, 49 anos). 
 

A tarefa pedagógica de transformar os alunos em atores ou parceiros do 

processo educativo é fundamental, pois é a partir daí que se articulam e 

ganham sentido todos os saberes do professor, ou, como salienta Tardif (op. 

cit., p. 222), “ensinar é entrar em relação com o outro”, e, para isto, é 

necessário que o professor e os alunos se entendam minimamente. 

No que se refere à avaliação da aprendizagem, parece não haver a 

compreensão de que avaliar é estabelecer relação e faz parte do processo 

didático, do ato de aprender (VEIGA, 2004). Apreende-se daí a falta de 

conexão/unicidade entre as dimensões que envolvem a ação docente e os 

elementos básicos desse processo, conforme se vê nas falas seguintes: 

“A gente esbarra nessa questão de não saber até que ponto 
realmente o aluno está entendendo porque ele não dá o retorno. 
Você fica falando, fala, fala. Eles estão acostumados a esse método 
de ensino, ficam sentados só escutando, esperando que as coisas 
caiam pelo ouvido” (P 2, Engenharia Cartográfica, 02 anos de 
experiência no magistério superior, 49 anos). 
 

“Eu sinto dificuldade de avaliar aqueles alunos que têm habilidade de 
comunicação, são muito bons de sala de aula, apesar de nem 
sempre serem bons na prova, mas têm uma postura de colaborar, de 
engrandecer a aula. Isso é uma dificuldade em considerar na 
avaliação” (P 3, Administração, 02 anos e 09 meses no magistério 
superior, 36 anos). 
 
 

 Reforçando a discussão acima, Zabalza (2004) afirma que a “dimensão 

pessoal de como os alunos aprendem, de como transitam por sua mente e por 

seu coração os conteúdos que lhes explicamos, isso é alheio ao espaço de 

preocupações e saberes dos professores” (p. 188). O autor chama a atenção 
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para o fato de que essa posição representa um certo distanciamento do 

professor em relação ao processo de aprendizagem do aluno, considerando 

como algo que não lhe compete diretamente. Essa concepção bastante 

defensiva criou uma visão da aprendizagem como algo que depende do aluno, 

e não do professor.  

Nessa perspectiva, Veiga (op cit.) enfatiza que a principal fragilidade 

ocorrida no processo didático foi tornar independentes as dimensões do 

ensinar e aprender. Desse procedimento dicotômico resultou a fragmentação 

de duas funções: ao professor cabe o ensino; ao aluno, a aprendizagem.  

Contrário a esses posicionamentos discute-se que a aprendizagem 

surge como a confluência do professor-aluno em uma instituição. Nessa 

perspectiva o novo enfoque de aprender defende o papel dos alunos com suas 

capacidades e motivações tidas como fundamentais para que a aprendizagem 

ocorra, o que implica um envolvimento ativo do aluno no processo de 

aprendizagem, bem como da intervenção/orientação constantes do professor 

(ZABALZA, 2004). 

 Portanto, compreender a natureza da atividade educativa significa 

percebê-la enquanto um ato eminentemente humano e social que se 

desenvolve num contexto de interações, a começar pela relação professor-

aluno. Assume-se que: 

“Toda prática educativa demanda a existência de sujeitos, um que 
ensinando, aprende, outro que, aprendendo, ensina, daí o seu cunho 
gnosiológico; a existência de objetos, conteúdos a serem ensinados 
e aprendidos; envolve o uso de métodos, de técnicas, de materiais; 
implica, em função de seu caráter diretivo, objetivo, sonhos, utopias, 
ideais” (FREIRE,1996, p. 77). 
 

 É neste sentido que Freire sustenta que não há docência sem 

discência: ambas se explicam, apesar das diferenças que guardam entre si. 
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Assim, o ato educativo se constitui por sua dimensão interativa, pela 

comunicação entre as pessoas. Por isso, apropriar-se do conceito de ensino e 

aprendizagem é fundamental para que se produza uma ação educativa de 

qualidade, tendo a clareza de que o “ato de ensinar possui duas dimensões: 

uma utilização intencional e uma de resultado, ou seja, a intenção de ensinar e 

a efetivação dessa meta pretendida” (ANASTASIOU, 2004 p. 13).  É nesse 

contexto que surge o termo ensinagem, cunhado por essa autora25 e usado 

para expressar a complexidade da docência que ocorre:  

“entre os sujeitos, professor e aluno, englobando tanto a ação de 
ensinar quanto à de apreender, em um processo contratual, de 
parceria deliberada e consciente para o enfrentamento na 
construção do conhecimento escolar decorrente de ações efetivadas 
na sala de aula e fora dela” (op. cit., p. 15) . 

 
 

Com base no debate educacional, assumimos que a razão do ato 

pedagógico se estabelece sempre em relação com o outro, nas relações com 

os alunos, com os pares e com o meio socioprofissional. 

  

4.2.4. As relações com o meio socioprofissional 

 

Nesta seção faremos a correlação entre os motivos de ingresso na 

carreira e a realidade que os professores iniciantes encontraram no meio 

socioprofissional. Conforme verificamos anteriormente, os professores 

elegeram as condições de trabalho como um dos motivos de ingresso na 

carreira docente universitária, bem como expressaram expectativas elevadas 

quanto ao desenvolvimento pessoal e profissional. Entretanto, ao analisar as 

                                                 
25 A autora mostra a diferença entre aprender e apreender, enfatizando a dimensão ativa do apreender, 
enquanto que o verbo aprender significa tomar conhecimento, reter na memória. Nos dois casos existe a 
relação entre o sujeito e o conhecimento. 
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respostas dadas, as dificuldades nesse meio aparecem com uma forte 

tendência, perfazendo 25 respostas em 59 dadas, com um percentual de 42%. 

São freqüentes as queixas dos professores iniciantes quanto à carência 

de recursos materiais e financeiros na instituição e quanto à sobrecarga de 

trabalho. Vejamos alguns depoimentos:  

 
“Sou professor iniciante e, portanto, a falta de experiência é uma 
dificuldade. Além disso, a universidade pública em alguns casos 
oferece uma infra-estrutura deficiente. Estes problemas são 
contornados na maioria das vezes pelo empenho do professor em 
resolvê-lo, sobrecarregando com isso o professor” (P 12, Engenharia 
Civil, 01 ano de experiência no magistério superior, 33 anos). 
 
“No início somos sobrecarregados de atividades, principalmente 
quando se é dedicação exclusiva” (P 7, Medicina, 03 anos de 
experiência no magistério superior, 40 anos). 
 

“Faltam recursos materiais e financeiros para estruturar grupo de 
pesquisa e laboratório institucional, bibliografia atualizada e recursos 
em geral para tudo” (P 9, Engenharia de Minas, 05 anos de 
experiência no magistério superior, 40 anos). 
 

 Percebe-se também a insatisfação quanto à falta de incentivo e apoio da 

universidade, sobretudo quanto ao desejo de uma formação contínua em seu 

interior. 

“Sinto falta de fazer debates, de interagir com outros professores até 
de outras áreas, de ver novas técnicas de ensino. A troca de 
experiência no ensino é fundamental, você vê o que está errando e o 
que está acertando” (P 4, Ciências Biológicas, 03 anos de 
experiência no magistério superior, 35 anos). 
 
“A instituição (o departamento) não enfatiza a troca de experiência 
entre os profissionais de ensino. O que se vê são professores muito 
sobrecarregados de atividades. Penso que isso poderia fazer parte 
dessa cultura de colaboração” (P 3, Administração, 02 anos e 09 
meses no magistério superior, 36 anos). 
 

Surgem dificuldades nas relações com os pares e em relação às 

cobranças feitas ao professor em função das transformações no mundo do 

trabalho/conhecimento. 

“Certas pressões que se vivenciam no contato com os pares, 
exigências que não são tão necessárias. Quando é para criticar: ‘ah 
não fez tal coisa’. Agora, quando é para elogiar (...). Às vezes certos 



 146

colegas não têm essa cultura de colaboração, falta um pouco disso 
na universidade” (P 3, Administração, 02 anos e 09 meses no 
magistério superior, 36 anos). 
 
“Os avanços tecnológicos e do conhecimento fazem os alunos 
cobrarem do professor informações rápidas, pontuais. Professor é 
humano não é uma máquina” (P 1, Farmácia, 03 meses de 
experiência no magistério superior, 29 anos). 

 

Em outro depoimento o professor verbaliza que as transformações no 

mundo da produção, do trabalho e conhecimento têm um rebatimento no seu 

cotidiano de ensino: 

“Essas transformações afetam o nosso trabalho, na medida em que 
você é muito mais cobrado por ter mais acesso às coisas. Não só o 
professor, mas também as cabeças pensantes que estão saindo da 
universidade. Você é cobrado por tabela, porque o papel da 
universidade é às vezes muito questionado pela sociedade” (P 4, 
Ciências Biológicas, 03 anos de experiência no magistério superior, 
35 anos). 
 

Abaixo, o professor coloca o desafio de estar preparado para formar o 

aluno face às transformações por que passa a sociedade. 

“Essas transformações têm uma ressonância na sala de aula porque 
você está atuando em uma realidade que está sofrendo mudanças 
rápidas e freqüentes, logo o aluno passa a ter cada vez menos 
receitas de bolo e menos procedimentos já formais. O professor tem 
que estar preparado para isso” (P 3, Administração, 02 anos e 09 
meses no magistério superior, 36 anos). 
 
 

Vimos em autores como Huberman e Tardif (1995; 2000) que certas 

condições de trabalho da profissão contribuem não só para estrear com mais 

facilidade, mas também para a consolidação da profissão e a estabilização na 

carreira. Faz-se necessário compreender os saberes dos professores em sua 

relação com o meio socioprofissional, na universidade e na sala de aula, uma 

vez que são produzidos no e pelo trabalho.  

Nesse sentido, o debate aponta para a importância do 

apoio/acompanhamento institucional aos professores iniciantes em seus 

primeiros anos de docência, ajudando-os a compreender os problemas que 

passam nas fases iniciais da carreira. De acordo com Zabalza (2004), o apoio 
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institucional nas universidades não ocorre como deveria. Em função disso, as 

carreiras profissionais transformam-se em batalhas individuais que cada 

pessoa tem de enfrentar com suas próprias forças, através de processos de 

autoformação que se realizam de forma lenta e incerta. Conforme o autor, em 

alguns casos acabam se consolidando vícios profissionais, práticas deficientes 

e visões equivocadas sobre a docência universitária, em virtude da falta de 

oportunidades para se construir uma profissionalização adequada. 

É nesse sentido que o debate educacional defende a criação de 

espaços coletivos de reflexão contínua sobre a prática docente, permitindo 

estabelecer uma dinâmica formativa que contribua para o desenvolvimento 

pessoal e profissional e para a aquisição/apropriação dos conhecimentos e das 

competências pedagógicas necessárias ao exercício da atividade educativa na 

universidade. Sobre isto, vale ressaltar Loureiro (op. cit.), quando menciona 

que desses procedimentos: 

“resultam benefícios uma vez que a vida profissional pode ganhar 
um sentido de comunidade, ajudando o professor a relativizar os 
problemas sentidos, antecipar mudanças e selecionar esquemas de 
formação de modo a poder continuar a crescer profissionalmente” 
(op. cit., p. 156). 
 

Esse processo reflexivo auxiliará no desenvolvimento do 

autoconhecimento, a transformação de crenças, a resolução de dilemas, o 

aumento da auto-estima e do autoconceito, levando os professores a 

procurarem formas de valorização de suas práticas, melhorando, assim, o 

percurso pessoal e profissional. Com isso, enfatiza-se que a estratégia 

formativa direcionada aos professores iniciantes não consistirá em dar certezas 

nem operacionalizar regras imutáveis, mas, antes, adiantar que o processo de 

ensino-aprendizagem é uma rede de interação/comunicação que se estabelece 
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entre sujeitos ativos e complexos, em oscilação permanente entre a ordem e a 

desordem e procura individual (SILVA, 1997). 

Nessa mesma direção, vale mencionar Marcelo Garcia (1992), que 

desenvolve um programa de formação de professores principiantes utilizando a 

reflexão como eixo central. Para isso, o autor realizou uma pesquisa com 108 

professores principiantes, ouvindo seus problemas durante os primeiros anos 

de ensino. A análise dos dados apontou para a necessidade de formar os 

professores principiantes atendendo as seguintes dimensões didáticas e 

organizativas: motivação dos alunos; disciplina e gestão de classe; métodos de 

ensino; avaliação; ambiente geral e relações com os colegas; planejamento. 

Essas questões remetem a nossa hipótese de trabalho, ao supormos 

que os professores iniciantes constroem os saberes docentes num contexto de 

trabalho de isolamento, num processo de autoformação, vivenciadas as 

dificuldades, as incertezas, os conflitos, solitariamente. Ao que parece, as falas 

seguintes apontam nessa direção. 

“A minha experiência foi aprendendo por conta própria, foi buscada 
por conta própria, dentro do meu trabalho com banca de estudo. 
Tudo foi visto por conta própria e a minha metodologia de ensino fui 
eu mesmo que bolei, inventei. Tudo que eu faço foi tirado de um 
contexto, então acho que esse contexto poderia ter sido mais 
trabalhado (P 4, Ciências Biológicas, 03 anos de experiência no 
magistério superior, 35 anos). 
 
“Estou aprendendo por mim mesmo a melhorar as aulas, com a 
experiência de trabalho, de prova, dessas coisas. Eu já estou 
definindo quais são as coisas que eu acho que é melhor para dar 
aula e ter um rendimento melhor por parte do aluno também. É isso 
que eu acho que melhorou nesse tempo” (P 2, Engenharia 
Cartográfica, 02 anos de experiência no magistério superior, 49 
anos). 
 

Isto reforça a nossa convicção de que os professores iniciantes 

encontram-se entregues a si próprios, sem uma estrutura de apoio que lhes dê 

segurança. Portanto, parece-nos oportuno observar de perto a maneira como 
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os professores iniciantes vivem/percebem as fases iniciais da carreira, visando 

o seu desenvolvimento pessoal e profissional. 

 

4.3. As aprendizagens vivenciadas pelos professores iniciantes 
 

Conforme vimos, a carreira se constitui de um todo que se faz por meio 

de avanços e recuos, continuidades e rupturas, encontros e desencontros, 

cursos e percursos, tendo presente um processo permanente de interação dos 

elementos de ordem pessoal/maturacional, social, cultural, político e 

econômico. Nessa perspectiva, interessa-nos falar não só das dificuldades, 

mas também das aprendizagens como professor universitário nos primeiros 

anos de carreira. Por isso, elaboramos a seguinte questão: o que você 

aprendeu como professor nos primeiros anos de carreira?  

Na análise das falas, foi possível apreender a importância da 

convivência com os alunos no aprendizado em ser professor. 

 “Estou aprendendo a dar aula e começar a perceber a diferença 
entre os alunos. Os alunos são diferentes, as turmas são diferentes e 
só a convivência possibilita entender essa relação” (P 2, Engenharia 
Cartográfica, 02 anos de experiência no magistério superior, 49 
anos).  

 
“Eu aprendi que é bom ter um relacionamento amistoso e respeitoso 
com os estudantes. Aprendi também que se deve estudar bastante 
para preparar boas aulas e, principalmente, tentar não ficar 
decepcionada quando uma aula difícil e bem preparada não é 
apreciada pelos estudantes” (P 6, Ciências Biológicas, 05 anos de 
experiência no magistério superior, 36 anos). 

 
 

No depoimento a seguir, o professor menciona que os saberes docentes 

são enriquecidos, na relação com o aluno, com os saberes discentes: 

Eu aprendo com os alunos. Às vezes eles me chamam atenção para 
certas inconsistências de conceitos, sobre a adequação de certos 
exemplos. O professor tem uma oportunidade de refinar o seu 
conhecimento, tem condições de perceber quando precisa de mais 
base sobre um determinado assunto, ele percebe com o feedback da 
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turma (P 3, Administração, 02 anos e 09 meses no magistério 
superior, 36 anos). 
 
 

Assim, os professores em seus relatos evidenciam que o saber docente 

se faz na relação com o saber discente, numa dimensão interativa 

fundamental, sobressaindo-se como fonte de aprendizagem nos primeiros anos 

de carreira. Isto denota que a atividade docente é realizada numa rede de 

interações com outras pessoas (a começar pelos alunos), na qual o elemento 

humano é determinante, sendo um campo de mobilização/produção de saberes 

e aprendizagem permanente. 

Poderíamos continuar analisando as expectativas, dificuldades e 

aprendizagens dos professores universitários em início de carreira. Todavia, 

encerramos com o destaque dado àquelas que se apresentaram como as mais 

significativas no cotidiano de trabalho e que possibilitaram captar um pouco da 

especificidade do trabalho do professor iniciante no contexto de uma 

universidade pública federal. Não obstante as especificidades do contexto, 

muitas das dificuldades verbalizadas pelos professores se aproximaram das 

idéias que constituem as fases iniciais da carreira desenvolvidas no modelo 

teórico que utilizamos como referência, confirmando os resultados dos estudos 

empíricos e respondendo, de certo modo, as perguntas que fizemos no início 

deste capítulo quanto aos problemas verificados nas seqüências iniciais da 

carreira do professor.  

Assim, analisar e interpretar as motivações para o ingresso na carreira, 

as expectativas, dificuldades e aprendizagens contribuiu para delinear o perfil 

dos professores iniciantes e os primeiros traços dos seus saberes docentes. As 

categorias empíricas que emergiram dos dados são a expressão dos saberes 
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dos professores iniciantes, traduzidos nas relações didático-pedagógicas, nas 

relações com os alunos e nas relações com o meio socioprofissional.  

 A apreensão dessas informações nos coloca a importância de uma 

avaliação institucional formativa, sistemática e contínua sobre a prática docente 

dos professores universitários, especialmente, dos iniciantes, no sentido de 

apoiar e acompanhar esses professores, na perspectiva de minimizar as suas 

necessidades, proporcionando-lhes uma formação para melhor enfrentarem os 

problemas dos primeiros anos do exercício da profissão docente.  

   Ademais, é necessário adentrar nos limites e sinalizações dos saberes 

pedagógicos construídos na prática docente desses professores, 

compreendendo quais os princípios que orientam essa atividade e as formas 

de organização da mesma, questões que serão discutidas no próximo capítulo. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

SABERES PEDAGÓGICOS: PRINCÍPIOS E FORMAS DE 
ORGANIZAÇÃO DA ATIVIDADE DOCENTE 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
 

“Não há saber que não esteja inscrito em relações de saber. O saber é construído em 
uma história coletiva que é a da mente humana e das atividades do homem”.  

 
Bernard Charlot. 

 
 
 

No âmbito da atividade docente os professores mobilizam um conjunto 

de saberes tendo em vista a necessidade de organização do ensino no tocante 

aos conteúdos de aprendizagem, aos condicionantes do tempo/espaço e do 

grupo social de alunos. Diante disso, buscamos captar na própria prática os 

processos metodológicos e organizacionais da atividade docente, na tentativa 

de identificar os saberes produzidos/mobilizados na ação. Assim, colocamo-

nos diante do desafio de observar a prática pedagógica dos professores, tarefa 

que, no dizer de Marli André (1986), exige determinadas habilidades que não 

são poucas nem simples, uma vez que a prática docente aparece como uma 

atividade complexa que possui várias dimensões a serem compreendidas e 

interpretadas, como as dimensões humana, técnica e político-social, que se 

dão de forma inter-relacionada.  

Sobre isto, Zabala (1998) afirma que “na sala de aula acontecem muitas 

coisas ao mesmo tempo, rapidamente e de forma imprevista [...]” (op. cit., 

p.14). Desse modo, partimos para conceituar a prática docente a fim de melhor 

compreendê-la, na medida em que:  

“a prática obedece a múltiplos determinantes, tem sua justificação 
em parâmetros institucionais, organizativos, tradições metodológicas, 
possibilidades reais dos professores, dos meios e condições físicas 
existentes. [...] Mas a prática é algo fluida, fugidia, difícil de limitar 
com coordenadas simples e, além do mais, complexa, já que nela se 
expressam múltiplos fatores, idéias, valores, hábitos pedagógicos, 
etc” (ZABALA, op. cit., p.16). 
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 Na perspectiva de Gòmez (1998), a aula é um espaço social, de trocas, 

onde as relações entre professores e alunos não se dão de forma mecânica, 

mas respondem às demandas do meio. “Os contextos físico e psicossocial não 

apenas impõem limites, como também induzem a determinados 

comportamentos, por isto [...] as variáveis contextuais adquirem relevância 

prioritária” (op. cit., p. 76). Considerar a aula em termos de um sistema social 

implica as seguintes características: multidimensionalidade, simultaneidade, 

imediatismo, imprevisibilidade e história. A intenção de integrar a vida na aula 

com base num enfoque simplista ou unidirecional significa submetê-la ao 

fracasso, uma vez que ignora a escola e a aula como espaços de trocas, que 

evoluem constantemente devido à capacidade criadora dos sujeitos e do 

sistema em seu conjunto. 

Nessa perspectiva, muitos estudos partem para evidenciar as 

características do processo educativo e demonstrar a complexidade do 

trabalho docente por comportar várias dimensões. Gauthier et al. (1998), ao 

analisarem pesquisas que tratam da determinação e da análise de um 

repertório de conhecimentos peculiar à atividade docente, mencionam que elas 

remetem à necessidade de identificação das características da atividade do 

professor na sala de aula, destacando o trabalho de Doyle (1986), que 

evidencia a complexidade do trabalho docente pela multidimensionalidade, 

simultaneidade, imediatez, imprevisibilidade, visibilidade e historicidade. A 

multidimensionalidade se refere à quantidade de acontecimentos e de tarefas 

realizadas nas salas de aula; a simultaneidade se reporta às várias dimensões 

que acontecem ao mesmo tempo; a imediatez lembra a rapidez do ritmo com 

que esses acontecimentos ocorrem; a imprevisibilidade está relacionada ao 
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caráter inesperado desses acontecimentos; a visibilidade aponta para a 

dimensão pública, de forma mais específica do gesto do professor diante dos 

alunos; a historicidade manifesta-se no impacto desse gesto sobre os 

acontecimentos ainda por ocorrer na sala de aula. 

 É nesse ambiente complexo do processo didático da sala de aula que 

passamos a observar os princípios e as formas de organização da atividade 

docente como meio de identificar os saberes pedagógicos dos professores, 

produzidos e transformados na e pela ação pedagógica. Autores como 

Gauthier (op. cit.) e Tardif (op. cit.) assinalam que o saber está intimamente 

ligado à questão da organização. O professor na sala de aula busca garantir a 

ordem, quer seja no tocante à gestão do tempo, do espaço, da turma, dos 

comportamentos do aluno ou da matéria a ser ensinada. Essa ordem é 

construída pela ação do professor em interação com os alunos.  

 Nessa linha de pensamento, Zabala situa a aula, configurando-a como 

um “microssistema definido por determinados espaços, uma organização 

social, certas relações interativas, uma forma de distribuir o tempo, um 

determinado uso de recursos didáticos [...]” (op. cit., p.17), enfocando as 

diversas formas de organização/distribuição do trabalho docente na aula. 

Assim, analisaremos as tendências gerais reveladas em cada aula, 

considerando-se os processos metodológicos e organizacionais. Vale ressaltar 

que não estaremos avaliando ou classificando determinados métodos, nem 

propondo a conclusão de nenhuma forma de organização, mas, sim, refletindo 

sobre as concepções e os saberes que norteiam/embasam a atividade docente 

dos sujeitos de nossa pesquisa, as possibilidades e os limites, os momentos de 

continuidade/ruptura que se apresentam, procurando compreender/interpretar, 



 156

partindo do diálogo constante com a teoria, com o fim de que nos permita 

melhor apreender a natureza dos saberes que subjazem o ato de ensinar e 

aprender.  

 

5.1. A organização dos conteúdos de aprendizagem: tendências gerais 

 

 Ao abordamos as tendências de cada aula no tocante aos tipos de 

conteúdos de aprendizagem organizados pelos professores iniciantes em seu 

trabalho docente, estamos de certa forma revelando concepções acerca da 

função social do ensino e dos processos de aprendizagem, na medida em que 

apontamos os conteúdos que são priorizados em detrimento de outros, as 

formas de exposição do conhecimento, as formas de estabelecer a 

comunicação na aula, as capacidades/habilidades que se pretendem 

desenvolver nos alunos, enfim, a intencionalidade do ensino/aprendizagem.  

Concordamos com Zabala (op. cit.), ao afirmar que “por trás de qualquer 

intervenção pedagógica consciente se escondem uma análise sociológica e 

uma tomada de posição que sempre é ideológica” (p. 29). Por isso, 

enfatizamos que o ato educativo não é neutro, mas, político. Quanto a isto, 

Freire (1996), ao discorrer sobre a prática educativa, assinala que: 

“a existência de objetivos, conteúdos a serem ensinados e 
aprendidos, envolve o uso de métodos, de técnicas, de materiais; 
implica em função de seu caráter diretivo, objetivos, sonhos, utopias, 
ideais. Daí a sua politicidade, qualidade que tem a prática educativa 
de ser política, de não ser neutra” ( op. cit., p.77).  
 
 

 Utilizamos o termo “conteúdos de aprendizagem” filiando-nos à 

concepção defendida por Zabala, ao assumir que “serão conteúdos de 

aprendizagem todos aqueles que possibilitem o desenvolvimento das 
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capacidades motoras, afetivas, de relação interpessoal e de inserção social” 

(op. cit., p. 30). Esse autor diferencia na aprendizagem quatro tipos de 

conteúdos26: a) os conteúdos factuais; b) a aprendizagem dos conceitos e 

princípios; c) os conteúdos procedimentais; d) os conteúdos atitudinais. Essa 

concepção opta por uma definição ampla de conteúdos de aprendizagem, não 

se prendendo apenas aos conteúdos disciplinares, mas considerando atitudes, 

valores, princípios, relações interpessoais, vínculos afetivos, enfim, tudo aquilo 

que envolve a formação integral dos alunos na instituição escolar e também no 

processo de aprender do professor. 

 Abaixo, apresentaremos as tendências de cada aula conforme os 

aspectos já anunciados, transcrevendo, analisando e interpretando trechos de 

situações didáticas vividas nas salas de aula. 

 
A ênfase na abordagem dos conteúdos conceituais 
 
  
 Sabe-se que um dos grandes desafios do professor universitário é o de 

selecionar, a partir do campo científico de atuação, os conteúdos, os conceitos 

e as relações, ou seja, a rede composta pelos elementos a serem aprendidos. 

Este desafio se dá, entre outras razões, em virtude da complexidade, 

heterogeneidade, singularidade e flexibilidade do conhecimento produzido e em 

produção, na medida em que a ciência está em constante construção 

(ANASTASIOU, 2004).  

Conforme a concepção de conteúdo que abordamos, os conteúdos a 

serem aprendidos são de natureza muito variada e englobam o “saber”, “saber 

fazer” e “saber ser”. No modelo propedêutico ou tradicional de ensino prioriza-

                                                 
26 Sobre os conteúdos de aprendizagem, ver ZABALA, A. A prática educativa: como ensinar. 1998. 
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se que é preciso “saber” todo o conteúdo, que se necessita um pouco de 

“saber fazer” e que não é muito necessário “ser”.  

Segundo Gòmez (1998), o enfoque tradicional se centra mais nos 

conteúdos disciplinares do que nas habilidades ou nos interesses dos alunos. 

Sua aprendizagem se dá de forma arbitrária, memorialista, superficial ou 

fragmentária. Este tipo de conhecimento é dificilmente aplicável na prática e, 

por isso mesmo, facilmente esquecido. 

Apresentaremos, a seguir, situações didáticas de sala de aula, cujos 

diálogos evidenciam a ênfase na abordagem/tratamento dos conteúdos 

conceituais.  

Situação didática 1 – Comentários sobre a prova realizada (P1, Farmácia, 03 meses 
de experiência no magistério superior, 29 anos).  
 
Profª: A prova foi difícil? 
Aluna: Depende da correção, principalmente com os pesos dados às questões. 
Profª: Se no final vocês saírem sabendo tudo, ou o necessário [...].  
Profª: Eu diria que a aula de hoje vai ser uma aula muito conceitual, muito decoreba, 
mas que é fácil de entender.  
 

Em outro momento a professora vai afirmar que: 

 “a aula sendo conceitual tem que ler e saber, aprender, decorar, não 
tem outra forma de explicar” (P 1). 
 

Ao que parece, a professora considera a aprendizagem como 

reprodução literal do conteúdo dos livros e das aulas, enfatizando a 

necessidade de saber todo o conteúdo. 

“Na prova eles escreviam mais ou menos como eu falei, como está 
nos livros. O objetivo é que os alunos saibam o conteúdo todo ou 
pelo menos o necessário” (P 1). 
 
 

Segundo Zabala (op. cit.), o aluno aprende um conteúdo factual quando 

ele é capaz de reproduzi-lo. Na maioria desses conteúdos, a reprodução ocorre 

de forma literal, o que implica que a compreensão não é necessária, já que 

muitas vezes tem um caráter arbitrário. Nesses casos, considera-se como 
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aprendizagem a capacidade de recordar e expressar de maneira exata o 

original, quando se dão datas e nomes com precisão, sem erros, pois se trata 

de conteúdos cuja resposta é inequívoca: é tudo ou nada. 

Cunha (1998) se baseia em vários pressupostos para caracterizar a 

proposta de ensino denominada tradicional. Para ilustrar a situação didática 

acima transcrita, cuja ênfase recai sobre os conteúdos conceituais e na sua 

reprodução literal, destacamos o pressuposto que afirma que “a disciplina 

intelectual é tomada como reprodução das palavras, textos e experiências do 

professor” (op. cit., p. 10). Essa concepção está embasada na tradição 

educacional do mundo ocidental, identificada com o enquadramento nas 

regras, no imobilismo e na postura passiva do aluno frente ao conhecimento, 

em que a informação é repassada ao aluno. A relação pedagógica é permeada 

pelo desejo de dominação e autoritarismo, identificando a disciplina à 

obediência e aos rituais do pensamento convergente.  

Em outro pressuposto é evidenciado que “dá-se destaque ao 

pensamento convergente, à resposta única e verdadeira” (op. cit., p. 11). Essa 

concepção pressupõe que o conhecimento e o processo de ensino e 

aprendizagem são linearmente compostos, não havendo lugar para a dúvida, 

para o pensamento divergente, para as múltiplas possibilidades de caminhos a 

serem seguidos, para a criatividade, a problematização, todas essas 

dimensões que permeiam o ato de conhecer. 

 
Situação didática 2 – Aula expositiva (P 2, Engenharia Cartográfica, 02 anos de 
experiência no magistério superior, 49 anos). 
 
Prof: Vamos prestar atenção agora para a parte teórica. Daremos novos conceitos. Se 
vocês quiserem perguntar sobre esses conceitos, perguntem. 
 

Após fazer perguntas e os alunos não responderem, o professor diz: 
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Prof: Não é possível que vocês não tenham nem anotado? Filem aí nas suas 
anotações. Vocês vão ter que aprender isso, pois terão que fazer na prática. 
 
Situação didática 3 – Aula expositiva (P 4, Ciências Biológicas, 03 anos de 
experiência no magistério superior, 35 anos). 
 
Prof: A nossa matéria não é difícil, mas é preciso que vocês estudem os conceitos, 
revisando-os, do contrário não se darão bem na prova. A matéria torna-se complicada 
devido à grande quantidade de informação. 
 
 Essas situações de sala de aula parecem indicar a tendência em 

abordar/trabalhar os conteúdos conceituais. Vimos também que mesmo nos 

momentos dedicados às atividades práticas, cujo objetivo é a aprendizagem de 

técnicas, métodos, habilidades e procedimentos próprios às disciplinas 

lecionadas, o método expositivo predomina.  

Nas situações seguintes, observamos que o foco das aulas centra-se na 

necessidade de “saber” o conteúdo, para depois “saber fazer” na prática 

(conteúdos procedimentais). Com isso, explicita-se uma concepção acerca da 

relação teoria e prática. 

 

Situação didática 4 – Atividade prática. (P 2, Engenharia Cartográfica, 02 anos de 
experiência no magistério superior, 49 anos). 
 
Prof: Hoje vamos aprender a colocar a fotografia no aparelho, vocês vão treinar como 
se faz isso. 
Prof: Vocês têm que entender isso, pois é assunto de prova. 
 

Os alunos estão com dificuldades para realizar a atividade prática. 
 
Prof: É teoria, gente, o assunto é esse que a gente viu na teoria. Se vocês não fizerem 
a ligação entre a teoria e a prática não vão conseguir fazer essa atividade (em tom de 
impaciência). 
 
 
Situação didática 5 – Explicações sobre a atividade prática. (P1, Farmácia, 03 meses 
de experiência no magistério superior, 29 anos).  
 
Profª: Na próxima semana nós vamos começar com a prática, vocês devem trazer 
luvas, pois o material é contaminado. Vou tentar sempre associar a prática com a 
teoria, a doença e a prática. 
Profª: Vocês farão uma atividade para observar a reação após alguns dias. 
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Ao que parece, os professores concebem os conteúdos teóricos e 

práticos com base numa visão instrumental e aplicacionista da teoria em 

relação à prática: primeiro a teoria, depois a prática, como criticam os autores 

Shön (1992), Zeichner (1992, 1993), entre outros. 

 A seguir, apresentaremos as formas de expressão dos conteúdos das 

relações interpessoais estabelecidas entre professor e aluno nas situações de 

ensino e aprendizagem. 

 

Os conteúdos das relações interpessoais: princípios e valores 
 
  

Vários autores analisam o papel das relações afetivas no trabalho 

docente. Segundo Veiga (2004), a relação pedagógica é uma relação social, 

profissional e afetiva que se estabelece entre os protagonistas da cena 

pedagógica: professores e alunos. Assim, a relação pedagógica se caracteriza 

por ser um encontro de pessoas vivas, cheias de desejos e aspirações, ou 

seja, um conjunto de interações afetivas que estão sempre presentes na sala 

de aula. 

 Nessa mesma direção, destacamos Freire (op. cit.), ao evidenciar os 

laços entre a afetividade e a cognoscibilidade, ressaltando que “a prática 

educativa é tudo isso: afetividade, alegria, capacidade científica, domínio 

técnico [...]” (p. 161).  

 Tardif (op. cit.) propõe que grande parte do trabalho docente é de cunho 

afetivo, emocional, estando baseado em emoções, em afetos e na capacidade 

de perceber e de sentir nos alunos as suas emoções, seus temores, suas 

alegrias, seus próprios bloqueios afetivos. É nesse sentido que procuramos 
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evidenciar como se expressam os conteúdos das relações interpessoais no 

processo de ensino-aprendizagem.  

Vimos que os professores estabelecem como princípios uma relação 

pautada pelo respeito aos alunos no interior da sala de aula. 

“A relação com eles eu tento ser a mais amigável possível” (P1, 
Farmácia, 03 meses de experiência no magistério superior, 29 anos).  
 

Da mesma forma, as atitudes éticas são tomadas como valores a serem 

transmitidos na formação dos alunos. 

“A ética profissional é importante, o aluno tem que ser profissional, 
isso eu tento chamar atenção” (P1, Farmácia, 03 meses de 
experiência no magistério superior, 29 anos).  
 
 

Destacamos também a preocupação em manter o diálogo e propiciar a 

participação dos alunos na aula, indicando uma relação de respeito que 

valoriza o aluno e as suas experiências. 

 “Procuro valorizar a presença deles no ambiente da aula, tentando 
tornar uma aula em que existe alguma participação” (P 3, 
Administração, 02 anos e 09 meses no magistério superior, 36 anos). 

 
 
 A busca por uma relação de maior proximidade com os alunos parece 

evidenciar valores como respeito.  

“Procuro me aproximar dos alunos mantendo um relacionamento 
amistoso e respeitoso” (P 6, Ciências Biológicas, 05 anos no 
magistério superior, 36 anos). 
 
 

Por outro lado, observamos na prática de um professor momentos em 

que havia um certo clima de tensão entre este e os alunos. De acordo com 

Codo e Batista (1999), o trabalho docente se desenvolve num campo tensional 

entre razão e afeto. Este se constitui em fonte de prazer quando o clima é de 

cordialidade e respeito. Segundo os autores, o conflito entre afeto e razão, as 

relações sociais de trabalho, a exigência de controle sobre o meio constituem 

três fatores que fazem a diferença entre o prazer no trabalho e o sofrimento. 
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Apresentamos a seguir três situações didáticas distintas, vivenciadas 

pelo mesmo professor, em que se percebe um certo clima de tensão na sala de 

aula.  

Situação didática 6 - Aula expositiva. Conteúdos expostos no quadro. (P 2, 
Engenharia Cartográfica, 02 anos de experiência no magistério superior, 49 anos). 
 
Aluna: Professor, não estou entendendo.  
Prof: Isso é o que dá, chegar atrasada no meio da aula, a gente tem que explicar duas 
vezes (em tom de impaciência). 
 
Situação didática 7 - Atividade prática em sala de aula. 
 
Prof: Vocês não vão participar da aula, não é? (Em voz alta, reclama dos alunos que 
não estão fazendo a atividade e estão conversando). 
Aluna: Calma, professor, a gente é da geografia e não de exatas. 
 
Situação didática 8 – Alunos tentam negociar com o professor a realização de 
apenas uma prova. Inicia-se um debate sobre formas de avaliação. 
 
Aluno: Será que só tem a prova como forma de avaliar? 
Prof: Não há outra forma. Já passei trabalhos em outras situações e a maioria dos 
alunos não faz, um se escora no outro. 
Prof: Vamos para o assunto da gente agora (encerrando o debate). 
 

O professor não negocia. O aluno que iniciou o debate fala em voz 
baixa: 
 
Aluno: Todos os professores de exatas são assim, acham-se donos da verdade e só 
entendem de números. Se você perguntar a eles sobre o pensamento de algum 
teórico como Grasmci, eles não vão saber, e nós, de humanas, sabemos (em tom de 
confidência). 
 

O professor retoma as explicações e os alunos começam uma atividade 
prática. 
 
Prof: Já disse que não é para usar caneta nesse papel. Vocês sabem quanto custa 
essa fotografia? R$ 50,00 cada uma (Impaciente, aumenta o tom da voz). 
 
 Portanto, consideramos que o respeito, a cordialidade, o afeto, a 

parceria e a troca entre os sujeitos no processo educativo expressam 

saberes/conteúdos das relações interpessoais, essenciais ao desenvolvimento 

do trabalho docente, por propiciarem um clima favorável ao ensino e à 

aprendizagem. 
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Quanto à organização dos conteúdos de aprendizagem pelos 

professores, registre-se que “é conveniente nos prevenir do perigo de 

compartimentar o que nunca se encontra de modo separado nas estruturas de 

conhecimento” (ZABALA, op. cit., p. 39). A maneira de diferenciar os conteúdos 

e a parcialização metodológica em compartimentos é feita para que 

didaticamente se possa analisar o que sempre se dá de maneira integrada.  

Conforme pudemos verificar, há uma tendência dos professores em 

priorizarem os conteúdos conceituais em detrimento dos procedimentais e 

atitudinais. Concluiremos esta seção apresentando a seguir um quadro-síntese 

sobre as tendências gerais da organização dos conteúdos de aprendizagem, 

para, em seguida, tratarmos da metodologia expositiva de ensino. Ressalte-se 

que este quadro é uma síntese elaborada a partir das nossas análises e 

observações de sala de aula. 
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Quadro-síntese sobre as tendências gerais de organização dos conteúdos 
de aprendizagem 

 
 
5.2. A metodologia expositiva de ensino 

 
Sabe-se pelo debate que a metodologia expositiva tem inspiração 

teórica na concepção tradicional de educação, cujas origens remontam ao 

modelo jesuítico de ensino, presente desde o início da colonização do Brasil 

pelos portugueses. Esse modelo seguia três passos básicos na aula: preleção 

dos conteúdos pelo professor, levantamento de dúvidas dos alunos e 

exercícios para fixação/memorização dos assuntos (ANASTASIOU, 2004). 

Segundo a autora, há um hábito por parte dos professores universitários de 

trabalhar prioritariamente com a exposição do conteúdo, em aulas 

expositivas/palestras, visando à passagem da informação.  

PROFESSOR  ORGANIZAÇÃO DOS CONTEÚDOS DE APRENDIZAGEM 
P 1, 03 meses, 
29 anos 
(Ciências da 
Saúde). 
 

Ênfase na abordagem dos conteúdos conceituais transmitidos nas aulas expositivas, 
com momentos dedicados à aprendizagem dos conteúdos procedimentais trabalhados 
nas atividades práticas para o desenvolvimento de habilidades, métodos e técnicas 
inerentes à disciplina. Os conteúdos das relações interpessoais se expressam na 
busca de uma relação amigável com os alunos. Têm-se como princípios/valores a 
responsabilidade e a ética profissional. 

P 2, 02 anos, 
49 anos 
(Ciências 
Exatas). 
 

Prioridade em trabalhar os conteúdos conceituais transmitidos nas aulas expositivas, 
com momentos dedicados à aprendizagem dos conteúdos procedimentais trabalhados 
nas atividades práticas para o desenvolvimento de habilidades, métodos e técnicas 
inerentes à disciplina. As relações interpessoais entre prof/aluno parecem mostrar um 
certo clima de tensão, resultando na fragilidade dos vínculos afetivos estabelecidos nas 
diversas situações didáticas.  

P 3, 02 anos e 
09 meses, 36 
anos (Ciências 
Sociais 
Aplicadas).  

Através da exposição dialogada, os conteúdos conceituais e procedimentais são 
trabalhados por meio das diversas atividades didáticas propostas: exposição 
dialogada, seminários, debates, trabalhos individuais e/ou em grupos, trabalhos de 
campo, pesquisa bibliográfica, etc. Os conteúdos das relações interpessoais se 
expressam através da valorização da participação do aluno na aula e na criação de um 
ambiente interativo e favorável à aprendizagem. 

P 4, 03 anos, 
35 anos 
(Ciências 
Biológicas). 
 

Ênfase na abordagem dos conteúdos conceituais transmitidos nas aulas expositivas, 
com momentos dedicados à aprendizagem dos conteúdos procedimentais trabalhados 
nas atividades práticas (métodos, técnicas e habilidades próprios à disciplina). Os 
vínculos afetivos se estabelecem na tentativa de manter uma relação amigável com os 
alunos, buscando situações de interação na aula. Têm-se como princípios e valores a 
busca da humildade, o estímulo à formação de grupos e as aprendizagens 
colaborativas. 
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Masetto (2003) sustenta que a situação mais comum nos cursos 

universitários é a aula expositiva, tanto em situações de aulas teóricas como 

até mesmo, muitas vezes, em aulas práticas e de laboratório. Assim, o autor 

recomenda repensar o uso (e abuso) da técnica expositiva, perguntando-se: 

quando usá-la, para que usá-la e como usá-la. Se a atitude da relação 

professor-aluno é de co-responsabilidade e parceria, a participação é condição 

fundamental para que isso se efetive. É nesse sentido que professor e aluno 

podem trabalhar e construir juntos. 

Em nossas observações, verificamos uma tendência geral nas aulas de 

trabalhar com a metodologia expositiva dos conteúdos27, cuja ênfase é a 

transmissão da informação como ensino. Abaixo, transcrevemos algumas 

situações que evidenciam essa tendência. 

 

Situação didática 9 – Aula expositiva. (P1, Farmácia, 03 meses de experiência no 
magistério superior, 29 anos).  
 
Profª: Tudo isso é uma aula introdutória, eu estou jogando para vocês [...]. 
 
 Em outro momento a professora comenta a respeito das estratégias 

utilizadas nas atividades práticas. 

“Eu faço uma coisa que está sendo importante na aula prática, dou 
um questionário para eles responderem na hora, a informação está 
fresquinha e eles respondem na hora a informação que eu acabei de 
dar” (P 1).  
 
 

Para Anastasiou (op. cit.), é necessário saber distinguir quais ações 

estão presentes na meta que estabelecemos ao ensinar. Se o objetivo é fazer 

com que o aluno apenas receba a informação, bastará passá-la por meio da 

exposição oral e, para isso, uma boa palestra é o suficiente para a transmissão 

                                                 
27 Sobre a metodologia expositiva, ver os autores VASCONCELLOS, C. (2002); ANASTASIOU, L. G. 
C. e ALVES, L. P. (2004). 
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da informação. Desse modo, a ação docente se concentra na exposição o mais 

clara e precisa possível do objeto de estudo, centrando-se na transmissão de 

conteúdos prontos, acabados e determinados, em que o professor é o detentor 

de saber. De acordo com Vasconcellos (2002), “o professor dá o ponto e pode 

até perguntar: alguma dúvida? Vocês entenderam, né? antes de passar para 

os exercícios de aplicação [...]” (op. cit., p. 21).  

A seguir apresentaremos uma situação didática que ilustra o que o autor 

vem afirmando. 

Situação didática 10 – Aula expositiva. (P 2, Engenharia Cartográfica, 02 anos de 
experiência no magistério superior, 49 anos). 
 
Aluno: Não entendi esse cálculo. 
Prof: Deixe eu terminar de expor para não perder o raciocínio e depois você me 
lembra para eu voltar.  
 

Após concluir a sua exposição o professor diz: 
 
Prof: Quem não entendeu?  
 

Ele dá novas explicações e diz: 
 
Prof: Alguma dúvida aí? Não, né! Posso apagar tudo aqui? Vocês lá atrás? 
Prof: Terminem de copiar. Pronto? 
Prof: Atenção para a explicação aqui no quadro. 
 

Segundo Zabala (op. cit.), a técnica expositiva dificilmente pode tratar 

outra coisa que não seja conteúdos conceituais. Para essa forma de ensino os 

alunos dão respostas, encontram estratégias, enfim, buscam atalhos para 

memorizar/fixar os temas de aprendizagem. Conforme mostraremos abaixo, o 

professor parece manifestar a sua perplexidade diante das “saídas” 

encontradas pelos alunos. 

 

Situação didática 11 – Professor conversa com os alunos (P 2, Engenharia 
Cartográfica, 02 anos de experiência no magistério superior, 49 anos). 
 
Prof: Há alunos que decoram tudo da apostila para a prova, até as vírgulas.  
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Vasconcellos (op. cit.) aponta os limites e os problemas da metodologia 

expositiva sob dois pontos de vista: pedagógico e histórico. O grande problema 

do ponto de vista pedagógico “é seu alto risco de não aprendizagem, em 

função do baixo nível de interação sujeito-objeto de conhecimento-realidade 

[...] e do ponto de vista político é a formação do homem passivo, não crítico 

[...]” (op. cit., p. 26). Em nossas observações pudemos constatar ambientes 

pouco participativos com baixo grau de interação professor/aluno. No entanto, 

observamos também situações que demonstraram haver um clima favorável à 

participação e ao diálogo. É o que veremos mais adiante. 

Diante das situações didáticas anteriormente analisadas e das 

tendências reveladas, podemos perguntar qual a relação em ser professor 

iniciante e o desenvolvimento de uma prática docente alicerçada em uma 

concepção tradicional de ensino? Que saberes embasam essa prática, de onde 

provêm esses saberes, quais as suas principais fontes de aprendizagem e 

quais as suas influências? Na tentativa de desvelar essa questão e 

compreender a natureza dos saberes mobilizados e utilizados na ação 

pedagógica, solicitamos que os professores falassem sobre as principais 

influências que marcaram as suas práticas docentes. É o que mostraremos a 

seguir. 

 

5.3. As influências que marcaram a prática dos professores iniciantes: o 
lugar social dos saberes docentes 

 

 Os professores iniciantes, ao serem indagados sobre as principais 

influências que marcaram a sua prática docente, trazem o registro de suas 
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histórias enquanto alunos, de suas trajetórias acadêmicas, das relações com o 

ambiente de trabalho, com os pares, a convivência com a família, enfim, trazem 

as marcas das inserções culturais no mundo social vivido. Vejamos alguns 

depoimentos. 

“Eu recebi duas influências muito interessantes, da minha professora 
orientadora de graduação e do meu orientador do mestrado e 
doutorado. Eu procuro me espelhar bastante no trabalho deles. Eles 
influenciaram em termos de relacionamento com as pessoas, em 
termos didáticos, em termos de você ser direito, na formação de uma 
maneira geral, como se fosse uma relação de pai para filho. Eles 
foram muito importantes para a minha formação” (P 4, Ciências 
Biológicas, 03 anos no magistério superior, 35 anos). 
 
Para ensinar me baseio em um professor do mestrado. Ele é muito 
bom em termos de metodologia de ensino, de conseguir resultados. 
Teve uma professora do curso de especialização no departamento 
de cartográfica que também foi muito boa de metodologia de ensino. 
Tive também no CPOR uma disciplina sobre meios auxiliares de 
instrução. Lá aprendi a preparar aula, a fazer essas coisas. Quando 
eu entrei na UFPE participei do curso de atualização pedagógica, 
mas esse eu não gostei, ficou muito aquém de atingir algum objetivo 
na área de exatas (P 2, Engenharia Cartográfica, 02 anos no 
magistério superior). 
 

 
 Em outro momento, esse mesmo professor se reporta novamente 

àqueles que marcaram a sua prática docente, trazendo à tona a visão do 

saber-ensinar como algo inato, espontâneo, natural. 

Eu nunca fui professor. Eu vi os professores natos, excelentes, 
dando aula de uma forma muito espontânea. Eles conseguem dar o 
conteúdo, atrair a atenção do aluno e têm um método de avaliação 
muito bom. Mas isso sempre foi espontâneo. Conheci dois 
professores assim.  O melhor professor que eu encontrei até hoje na 
vida é o da área de ensino de exatas, onde fiz o mestrado. Esse 
professor é fantástico. Ele consegue fazer o resumo das coisas para 
ensinar, tem bom domínio de sala, tem aquelas outras 
características pessoais que precisa ter para ser um bom professor 
(P 2, Engenharia Cartográfica, 02 anos no magistério superior, 49 
anos). 
 

 
 Ele continua seu relato mencionando as influências marcantes em sua 

prática de ensino: 

“Como eu dou essa aula? Em quem é que me espelho? Por que é 
que eu dou desse jeito? Eu vou me espelhar onde estão meus 
colegas. A minha esposa, ela tem mais jeito para professora. Eu vou 
observando e tentando fazer aquelas coisas de modo que eu acho 
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que dê um rendimento melhor para o aprendizado do aluno. Eu 
tenho pouca experiência de ensino, vejo os outros dizerem: a gente 
faz trabalhos práticos, a gente faz aquilo, faz aquilo outro. Os 
professores fazem isso e então eu faço” (P 2, Engenharia 
Cartográfica, 02 anos no magistério superior, 49 anos). 

 
 A professora abaixo registra a sua história, revelando as influências que 

marcaram a sua prática docente. 

“Eu me espelho na minha orientadora, que é uma excelente 
professora e outra professora que eu acompanhei na pós-graduação, 
quando fiz o curso do Programa de aperfeiçoamento de ensino. Elas 
eram as mais elogiadas. São essas duas pessoas que eu me 
espelho. Na minha época de graduação aqui na universidade há 
também professoras que ainda ensinam e que gosto e tento me 
espelhar. São pessoas que estão sempre ensinando” (P 1, 
Farmácia, três meses no magistério superior, 29 anos). 
 
 

  Tardif (op. cit.) ressalta que uma boa parte dos saberes dos professores 

sobre o ensino são oriundos de sua própria história de vida, principalmente de 

sua socialização enquanto alunos. Antes mesmo de se tornarem professores, 

eles foram alunos durante longos períodos de suas vidas, isto é, estavam 

imersos em seu próprio lugar de trabalho. Isto resulta numa bagagem de 

conhecimentos anteriores, de crenças, de representações e de certezas sobre 

a prática docente. Esse legado permanece enraizado, estável através do 

tempo, sendo muitas vezes difícil de modificar, de fazer rupturas. As crenças, 

representações e as maneiras de fazer são reativadas na memória diante das 

situações vivenciadas na prática, sobretudo nas situações de conflito, de 

emergência.  

Nesse sentido, discute-se que os saberes adquiridos ao longo das 

trajetórias pré-profissionais, ou seja, quando da socialização primária e da 

socialização escolar, têm um peso importante na compreensão da natureza 

dos saberes que serão mobilizados/utilizados em seguida, quando da 

socialização profissional e no próprio exercício da atividade docente. Saliente-

se que para o professor iniciante a relação com a escola já se encontra 
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fortemente estruturada e que as etapas ulteriores de sua socialização 

profissional não ocorrem num terreno neutro.   

Há trabalhos como os de Carter e Doyle, (1996), Raymond et alii, (1993), 

Raymond (1998), citados por Tardif (op. cit.), que afirmam haver muito mais 

continuidade do que ruptura entre o conhecimento profissional do professor e 

as experiências pré-profissionais, especialmente aquelas que marcaram a 

socialização primária (família e ambiente de vida), assim como a socialização 

escolar enquanto aluno. Do mesmo modo, há estudos como os de Holt-

Reynolds (1992), que mostram que os futuros professores do secundário 

aderem “espontaneamente” a uma concepção tradicionalista de ensino e da 

aprendizagem, resistindo aos esforços em favor de uma visão ativa do 

processo de ensino-aprendizagem. 

 Sobre isto, Cunha (1998) reforça que as experiências de vida e o 

ambiente sociocultural são elementos-chave na explicação do desempenho 

atual do professor: “[...] o conjunto de valores e crenças que dão escopo à 

performance dos docentes são frutos de sua história e suas experiências de 

vida dão contornos ao seu desempenho” (op. cit., p. 53). 

Essa discussão remete ao senso comum pedagógico dos professores 

iniciantes que, conforme analisamos no capítulo II, constitui a base do 

conhecimento pedagógico (LEITE, 1998), sendo um saber experiencial, prático, 

reconhecido e introjetado por todos os docentes que já foram alunos, 

envolvendo estratégias, táticas, atitudes, valores e interesses que o docente 

canaliza para as situações didáticas na busca de bem ensinar. É o senso 

comum que orienta a ação docente de professores universitários que não 
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tiveram oportunidade de qualquer contato com teorias pedagógicas ou 

educativas.  

Ao que parece, os professores iniciantes aderiram a uma visão 

tradicionalista do ensinar e do aprender, baseando-se em saberes da 

experiência enquanto alunos, espelhando-se nos modelos de professores, 

enfim, nos saberes oriundos de suas histórias pessoais e profissionais, que 

trazem as marcas das experiências sociais anteriores.  

Segundo Cunha (1998), romper com as metodologias tradicionais é um 

processo: “a mudança do professor é fruto de um processo e que mesmo 

havendo uma dimensão desencadeadora, ela acontece como resultado de 

múltiplos fatores” (p. 59). Assim como a reorganização da prática e os 

processos coletivos de reflexão/discussão são elementos importantes, deve-se 

considerar as leituras que o professor faz e as influências de outras forças 

sociais no seu desempenho/comportamento. 

Pelo que vimos no capítulo IV, os professores revelaram estar 

enfrentando os problemas dos primeiros anos do exercício da profissão num 

contexto de trabalho de isolamento e de autoformação. Expressaram um certo 

desconhecimento científico do que seja o processo de ensino e aprendizagem, 

o que foi traduzido nas relações didático-pedagógicas, nas relações com os 

alunos e nas relações com o meio socioprofissional. Essas questões vêm se 

repetindo nas observações de sala de aula, com a tendência de aderir à 

concepção tradicional de ensino. Com vistas a avançar no processo, os 

estudos indicam a necessidade de estruturas de apoio que auxiliem o professor 

na reflexão/reconstrução de suas práticas (CUNHA, 1998), com a possibilidade 

de ampliação do trabalho coletivo, consolidando espaços de formação, onde o 
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professor seja chamado a dialogar com os pares (NÓVOA, 1992), visando o 

êxito das iniciativas individuais através da troca de conhecimentos produzidos e 

mobilizados na ação pedagógica.  

 
5.4. A metodologia da exposição dialogada 
 

Autores como Anastasiou e Vasconcellos (op. cit.) afirmam que a 

metodologia expositiva dialogada significa um enorme avanço na atual prática 

pedagógica, sendo uma maneira de superar a tradicional palestra docente. 

Segundo Vasconcellos, a aula expositiva dialogada não requer material 

especial, local especial, mas, basicamente, a mudança de postura/concepção 

do professor.  

Há um grande salto qualitativo entre a forma clássica de exposição e a 

aula baseada na exposição dialogada, especialmente no tocante à participação 

do aluno, que terá suas observações consideradas, analisadas, respeitadas, 

independentemente da procedência e da pertinência delas em relação ao 

assunto tratado.  

Para Anastasiou (op. cit.), a fim de que haja um ambiente de 

participação, é importante o clima de respeito, a cordialidade e a troca entre os 

sujeitos participantes. Por outro lado, o domínio do conhecimento pelo 

professor é essencial, na medida em que permitirá que ele seja interrompido 

com perguntas, intervenções, sem perder “o fio da meada” nem o controle do 

processo. Da mesma forma, Vasconcellos (op. cit.) assegura que, a fim de que 

haja participação de todos, interação (professor-aluno, aluno-aluno), o aluno 

precisa se expressar e, para isso, faz-se necessário criar um clima de 

confiança e amabilidade em que o aluno possa apresentar suas dúvidas, 
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hipóteses, descobertas, caminhos de solução dos problemas, fato que não 

acontece num clima de distanciamento e vínculos afetivos frágeis. 

Além da exposição dialogada, Vasconcellos apresenta a exposição 

provocativa como uma outra possibilidade de se organizar o trabalho docente, 

através da colocação de problema; exposição posicionada e estimulante do 

educador; reflexão de confronto e problematização por parte dos educandos 

quando reunidos em grupos. Nessas situações é fundamental a colocação do 

problema antes de iniciar a exposição. 

Em nossas observações de sala de aula pudemos constatar, através da 

prática pedagógica de um professor, uma metodologia de ensino que se 

diferencia das demais, aproximando-se da metodologia expositiva dialogada e, 

em certos níveis, apontando caminhos que indicam uma nova postura que se 

contrapõe aos métodos tradicionais de ensino. Foi possível apreender que o 

professor leva os alunos a questionarem, interpretarem e discutirem o objeto de 

estudo da disciplina. Há uma preocupação em valorizar o conhecimento que o 

aluno traz, suas percepções e concepções de mundo, como também de 

associar teoria e prática. Os conteúdos de aprendizagem são trabalhados de 

forma a garantir a participação dos alunos em atividades que propiciam o 

debate, o diálogo, o questionamento e a problematização do conhecimento, 

como os seminários, conforme veremos nas situações didáticas a seguir 

transcritas.  

 

Situação didática 12 - Apresentação de seminário. (P 3, Administração, 02 anos e 9 
meses de experiência no magistério superior, 36 anos). 
 
Prof: Vocês preferem que primeiro eu tire dúvidas para a prova ou preferem começar 
com a apresentação do seminário? 
Alunos: Preferimos começar o seminário.  
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Ao final da apresentação do grupo, o professor tece considerações 

sobre o trabalho apresentado. No decorrer do seminário, faz intervenções 

procurando complementar e enriquecer os diálogos e justifica a sua ação. 

“Eu fiz intervenções durante a apresentação do seminário dos alunos 
com o intuito de ampliar e enriquecer o entendimento, a discussão, 
mostrando outras fontes de conexões que eles não haviam 
mencionado, explicando conceitos, motivando-os a estudar. Também 
para não ficar uma discussão sem graça, procurando contribuir para 
a criação de um ambiente favorável à aprendizagem dos alunos” (P 
3, Administração, 02 anos e 9 meses de experiência no magistério 
superior, 36 anos). 
 
 

O professor explica a razão de realizar seminários como atividade de 

sala de aula.  

“Eu planejei na disciplina a existência desses seminários com o 
objetivo de tentar relacionar questões teóricas, discutidas em sala, 
com base na bibliografia do curso, com situações da realidade. 
Dessa maneira, eu estimularia a participação dos alunos nas 
discussões em sala, favorecendo uma postura ativa dos mesmos 
frente à realidade, possibilitando eles desenvolverem seus conceitos 
acerca da temática estudada” (P 3, Administração, 02 anos e 9 
meses de experiência no magistério superior, 36 anos). 
 
 

Tenta dinamizar as aulas com atividades de ensino-aprendizagem 

diversificadas. 

Situação didática 13 – Leitura da matéria de uma revista especializada relacionada 
com o conteúdo da disciplina. 
 
Prof: Hoje vamos ter uma aula diferente. 
Prof: Vocês formem duplas, pois ao discutirem em grupo estão aprendendo com o 
outro. 
 

Os alunos estão envolvidos na atividade. 
 
Prof: Acho importante o aluno estudar tópicos relevantes de cada texto. É importante 
saber falar de cada tópico, ter domínio. 
 

Percebe-se que o objeto de estudo da disciplina é contextualizado, 

buscando-se articular o conhecimento teórico com situações da prática.  

 
Situação didática 14 – Apresentação da tese de doutorado na aula. 
 
Prof: Conforme a gente combinou, vou apresentar hoje a minha pesquisa de 
doutorado. Entre outras razões, essa atividade poderá ajudá-los na monografia de final 
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de curso. Muitos dos autores utilizados na minha pesquisa vocês já conhecem, pois 
foram trabalhados em sala. 
 

Ao concluir a sua apresentação, o professor solicita que os alunos façam 

uma atividade em grupo relacionada à disciplina e a sua pesquisa.  

Prof: Vamos fazer agora uma atividade em grupo. Vocês formem duplas e respondem 
essas questões que estão no quadro. Essas perguntas nortearam a minha pesquisa e 
estão relacionadas com a nossa disciplina. 
Prof: Agora vou mostrar o que eu consegui captar na minha pesquisa, vou mostrar os 
resultados. 
 

Ao ser indagado porque apresentou a sua tese de doutorado para 

alunos de graduação o professor responde: 

“Eu apresentei a tese de doutorado na disciplina de graduação 
porque a temática está relacionada com a disciplina de 
empreendedorismo. Além disso, para tentar buscar uma certa 
integração entre a pesquisa que eu faço e o ensino, e mostrar para o 
aluno o conhecimento científico como algo mais vivo, algo 
relacionado com a realidade brasileira” (P 3, Administração, 02 anos 
e 9 meses de experiência no magistério superior, 36 anos). 
 
 

O professor busca articular os conteúdos de aprendizagem com a 

realidade concreta, colocando problemas para os alunos refletirem. 

 “Normalmente tem um segmento da aula que eu tento expor 
conteúdos, as idéias básicas de teorias, conceitos, modelos. Eu 
sempre busco discutir com os alunos, levando a conversa para que 
chegue em uma situação prática ou em um conceito que está 
relacionado com a disciplina” (P 3, Administração, 02 anos e 9 
meses de experiência no magistério superior, 36 anos). 
 
 

Justifica como trabalha os conteúdos de aprendizagem: 

“Tento relacionar o conteúdo das disciplinas com alguma situação 
vivenciada ou observada pelos alunos. Quando o aluno consegue 
relacionar isso com alguma situação da prática, o conteúdo a ser 
aprendido passa a ser mais claro para ele. Ele aprende de maneira 
mais completa, passa a ter mais domínio sobre aqueles conceitos e 
como utilizá-los de maneira mais adequada” (P 3, Administração, 02 
anos e 9 meses de experiência no magistério superior, 36 anos). 
 

 Percebe o conhecimento de forma interdisciplinar ao responder que:  

“Tentamos estabelecer a interdisciplinaridade com outras áreas do 
conhecimento, como a área de contabilidade, porque, a princípio, o 
conceito de ativo, passivo é até visto na disciplina de 
empreendedorismo, não da maneira como está estabelecido no 
plano de ensino da disciplina. É importante que o aluno de Turismo 
tenha noções de contabilidade para fazer análises de empresas do 
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setor de turismo” (P 3, Administração, 02 anos e 9 meses de 
experiência no magistério superior, 36 anos). 
 

Cunha (op. cit.), ao anunciar a nova proposta, que se contrapõe aos 

princípios do ensino tradicional, elenca uma série de características que se 

identificam com a idéia de indissociabilidade, que, certamente, levaria as 

atividades pedagógicas a 

“perceberem o conhecimento de forma interdisciplinar, propondo 
pontes de relações entre eles e atribuindo significados próprios aos 
conteúdos, em função dos objetivos sociais e acadêmicos” (op. cit., 
p. 14). 
 

Destacamos essa característica para melhor compreendermos a postura 

do professor, na medida em que, ao mencionar a interdisciplinaridade, há uma 

preocupação em diminuir a distância entre os conhecimentos, ou, no dizer de 

Cunha (op. cit.), diminuir as fronteiras entre as especialidades.  

 A forma como esse professor vem construindo/mobilizando os saberes 

em sua prática, organizando/selecionando os conteúdos de aprendizagem, e 

as alternativas didáticas encontradas no cotidiano de trabalho na sala de aula, 

parecem indicar uma postura que se contrapõe à concepção tradicional de 

ensino. Conforme pudemos verificar, muitas das situações didáticas 

apresentadas propiciam a integração entre teoria e prática, na medida em que 

o professor procura estabelecer conexão entre os conteúdos da disciplina com 

situações da realidade, priorizando a apropriação do conhecimento com base 

na reflexão e discussão de problemas da prática. Do mesmo modo, pudemos 

observar que na relação professor-aluno há a valorização e o respeito pelo 

conhecimento que o aluno traz ao se considerar a sua visão de mundo. Cunha 

(op. cit.) afirma que os professores que estão reconstruindo sua prática na 

perspectiva da produção do conhecimento trazem novas formas de relação 

com os alunos. O respeito, a aceitação e a valorização do que o aluno traz 
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servem de estímulo à participação e contribuem para a construção de novos 

saberes e da autonomia dos alunos. Verificamos também que a organização do 

espaço/tempo e grupo de alunos na aula indica uma forma flexível e não 

convencional, que permite a participação e o diálogo entre todos aqueles que 

compõem o processo didático. 

Na seção seguinte, apresentaremos as tendências gerais das aulas 

quanto à organização do tempo, espaço e grupo social na aula, por 

entendermos que representam a expressão dos saberes docentes junto às 

formas de organização/mobilização dos conteúdos de aprendizagem e das 

metodologias de ensino utilizadas.  

 

5.5. A organização do tempo, espaço e grupo social na aula 

 

De acordo com Zabala (op. cit.), as formas de organizar o espaço, o 

tempo e o grupo social são variáveis que, apesar de não serem tão destacadas 

no trabalho docente, têm uma influência decisiva na determinação das 

diferentes formas de intervenção pedagógica.  

A relação pedagógica não se dá apenas nos níveis de 

organização/seleção dos conteúdos de aprendizagem nem nas formas de 

mobilizar, desenvolver e sistematizar o conhecimento na aula, mas, também, 

através das características físicas da instituição, das aulas, da distribuição dos 

alunos na classe e do emprego flexível ou rígido dos horários. Esses são 

fatores que não apenas configuram e condicionam o ensino, como também 

transmitem e veiculam sensações de segurança e ordem, assim como 

manifestações permeadas por determinados valores: estéticos, de saúde, de 

gênero, etc.  
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Da mesma forma que a seleção/organização dos conteúdos de 

aprendizagem e a metodologia de ensino utilizada revelam concepções acerca 

da função social do ensino, os fatores tempo, espaço e distribuição dos alunos 

na classe correspondem a uma idéia do que deve ser o ensino. Assim, verifica-

se que esses fatores atendem a uma determinada lógica de ensino, e as 

modificações desses elementos podem corresponder a uma mudança de 

postura do professor, que condizem com outras concepções de ensino.  

Ao longo de nossas observações de sala de aula, percebemos que a 

metodologia utilizada enfatiza a exposição de conteúdos conceituais e factuais, 

baseando-se numa tradição herdada de modelos inspirados na transmissão e 

uniformização do ensino. Essa lógica comporta a exposição para o grupo de 

alunos centrada na figura do professor/palestrante. No entanto, quando aluno e 

professor passam a ser protagonistas da relação pedagógica, o espaço físico 

da aula tende a mudar para um ambiente que atenda as necessidades de 

aprendizagem do grupo.  

Quanto a isto, Zabala (op. cit) afirma que o estado de desânimo, o 

interesse e a motivação receberão a influência do meio físico da escola. A 

observação, o diálogo, discussões em grupo, seminários, a manipulação e a 

experimentação são atividades fundamentais para favorecer a participação e 

os processos construtivos dos alunos e, para isso, requerem espaços que as 

facilitem. Daí a necessidade de se criar um clima e um ambiente de 

convivência que favoreçam as aprendizagens, convertendo-se até mesmo em 

objetivo de ensino.  

Nessa mesma direção, Masetto (op. cit.) sustenta que a aula se 

apresenta como um ambiente específico de aprendizagem e que a organização 
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do seu espaço físico influencia no interesse e na participação das atividades e 

reflete propostas de aprendizagem que se tem em vista. 

Quanto à organização do tempo, vimos no capítulo IV que os 

professores manifestaram a dificuldade de dimensionar o tempo pedagógico 

nas atividades didáticas em sala de aula. Sabe-se que a variável temporal é 

resultado e conseqüência das decisões tomadas em relação a outras variáveis: 

seqüência didática, tipo de atividade, organização dos conteúdos, etc. Se o 

tempo não for considerado como uma variável relevante para atender as 

necessidades de aprendizagem, em muito pode comprometer o trabalho do 

professor (ZABALA, op. cit).  

Santiago (1990) analisa a forma como o tempo na escola é distribuído, 

organizado e utilizado, desenvolvendo, assim, o conceito de tempo curricular 

“[...] compreendido como o instrumento básico da organização e do 

funcionamento da escola, e é através dele que se faz o movimento de 

transmissão, ampliação e apropriação do saber” (p. 50). 

Em nossas observações de sala de aula, verificamos a tendência de 

organizar o tempo, o espaço e o grupo social de modo a atender a uma 

determinada concepção de ensino centrada na transmissão de informações, 

necessitando de um espaço físico, cuja ordem é fixa e convencional. Por outro 

lado, vimos uma forma diferenciada de organização, que condiz com uma 

concepção de ensino centrada na relação dialógica, na troca de conhecimentos 

entre professor e aluno e aluno-aluno e na participação. Em seguida, 

apresentamos uma sistematização elaborada a partir da análise das 

observações de sala, que expressam os saberes do professor no tocante à 

organização do tempo, espaço e grupo social. 
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Quadro-síntese sobre as tendências gerais de organização do 
tempo/espaço e grupo social na aula 
 
 
     PROFESSOR ORGANIZAÇÃO DO TEMPO, ESPAÇO E GRUPO SOCIAL 
P 1, 03 meses no 
magistério superior, 29 
anos. Área das 
Ciências da Saúde. 
 

O tempo é organizado de acordo com o tipo de atividade priorizada: 
exposição dos conteúdos pela professora e atividades práticas. As aulas 
teóricas e práticas acontecem em um laboratório e ocorrem em dias 
distintos. Na sala as cadeiras estão dispostas em filas de frente para o 
quadro e distribuídas por entre as bancadas de onde se fazem os 
experimentos laboratoriais. A organização do espaço físico e do grupo 
social define-se em função da metodologia utilizada, predominantemente 
expositiva mesmo nos momentos dedicados à prática. 

P 2, 02 anos no 
magistério superior, 49 
anos. Área das 
Ciências Exatas. 
 

O tempo é organizado de acordo com o tipo de atividade priorizada: 
exposição dos conteúdos pelo professor e atividades práticas. As 
atividades práticas são realizadas na sala de aula cujo espaço está 
organizado com cadeiras colocadas umas junto às outras, alinhadas de 
frente para o professor e para o quadro. Na própria sala se encontram as 
máquinas e as bancadas para os alunos realizarem as atividades práticas. 
A organização do espaço físico e do grupo social define-se em função da 
metodologia utilizada, predominantemente expositiva, mesmo nos 
momentos dedicados à prática. 

P 3, 02 anos e 09 
meses no magistério 
superior, 36 anos. Área 
das Ciências Sociais 
Aplicadas. 

A organização do tempo na aula distribui-se de modo a atender as 
seqüências didáticas diversificadas: exposição dialogada, seminários, 
trabalhos individuais e/ou em grupos. O espaço físico das salas de aula é 
pequeno, mas comporta o número de alunos confortavelmente. As 
cadeiras freqüentemente são arrumadas em círculo, propiciando espaço 
para o debate e o trabalho coletivo. Essa maneira indica uma forma 
flexível, não convencional de organização social do grupo, que permite a 
participação e o diálogo entre todos aqueles que compõem o processo 
didático. 

P 4, 03 anos no 
magistério superior, 35 
anos. Área das 
Ciências Biológicas. 

O ritmo temporal das aulas é organizado conforme as seqüências 
didáticas priorizadas: aulas expositivas e aulas práticas no laboratório que 
acontecem em dias distintos. Tais atividades requerem que o tempo seja 
distribuído visando a exposição dos conteúdos, a aplicação de exercícios, 
momentos para revisão/fixação e para as experiências práticas. O espaço 
físico da classe é organizado de forma fixa, convencional com cadeiras 
dispostas em filas de frente para o quadro e para o professor. A 
organização dos alunos na classe atende à ordem fixada no espaço, bem 
como a metodologia de ensino baseada na exposição dos conteúdos pelo 
professor. 

 

A seguir trataremos de analisar a dinâmica dos saberes docentes na 

aula, considerando os momentos de mobilização, construção e síntese, numa 

tentativa de associar ao método de ensino, conforme as bases conceituais 

fundamentadas no capítulo II. 
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5.6. Apreendendo a dinâmica dos saberes na aula: momentos de 
mobilização, construção e síntese 
 

Foi pensando em apreender a dinâmica de construção dos saberes 

docentes na ação pedagógica que passamos a analisar os momentos de 

mobilização, construção e síntese no interior da própria aula. Para isso, 

apoiamo-nos em Saviani (1991), quando sugere um método de ensino 

orientado por momentos a serem construídos pelos sujeitos em ação, tomando 

a prática social (comum a professor e aluno) como ponto de partida e de 

chegada na caracterização do método de ensino, bem como em Vasconcellos 

(op. cit.), quando propõe a metodologia dialética de construção do 

conhecimento em sala de aula como superação da metodologia tradicional, 

partindo de três momentos: mobilização para o conhecimento, construção do 

conhecimento e elaboração da síntese do conhecimento, com vistas à visão 

inicial ou sincrética do conhecimento, à realização da análise e à busca de uma 

síntese qualitativamente elaborada, conforme tratamos no capítulo II.  

Voltamos a ressaltar que, enquanto esses autores partem para enfocar a 

construção do conhecimento pelo aluno em sala de aula através da 

metodologia dialética de ensino, partimos para apreender a dinâmica de 

construção dos saberes docentes na ação pedagógica. 

Como vimos nas diversas situações didáticas, há uma tendência de se 

trabalhar com a aula expositiva baseada no modelo tradicional de ensino, com 

ênfase na memorização/fixação dos conteúdos, o que revela uma concepção 

de educação que se traduz numa metodologia de trabalho, proveniente dos 

saberes apreendidos pelos professores iniciantes ao longo de suas trajetórias 

pessoais e profissionais. Esta visão de conhecimento, tida como formal, coloca-



 183

se como a única verdadeira e necessária e, portanto, reducionista (LIMOEIRO, 

1988, apud ANASTASIOU, 2004), ao “dizer o conteúdo como único 

determinante do ensinar e a cópia desse mesmo conteúdo do aluno como 

único determinante do aprender” (op. cit., p. 24). Nesse sentido, consideram-se 

outras formas de conhecimento e de ações docentes que vão além da aula 

expositiva e da memorização dos conteúdos, as quais visam no processo 

didático os momentos construídos pelos sujeitos em ação. Assim sendo, 

tomamos esses momentos como sendo flexíveis, dinâmicos e complexos, que 

traduzem as contradições e os conflitos vivenciados pelos sujeitos nas 

situações didáticas, considerando os seus limites e as suas possibilidades. 

Veiga (2004) sustenta que na relação pedagógica cabe ao professor 

coordenar, conduzir e orientar atividades didáticas que favoreçam a 

aprendizagem dos alunos, uma vez que a aprendizagem é orientada pelo 

ensino. O professor auxilia a aprender, a sistematizar os processos de 

produção, a assimilação do conhecimento para garantir a aprendizagem efetiva 

dos alunos.  

Em função disso, Vasconcellos (2002) indica a necessidade de haver 

uma tarefa de caráter pedagógico que se refere à mobilização para o 

conhecimento, cuja função é trazer à tona, ativar elementos (que o sujeito já 

tem em sua representação) relacionados ao objeto de estudo, facilitando 

conexões, novas relações. Esse momento supõe todo um esforço por parte do 

educador, a fim de dar significado inicial para que o aluno leve em conta o 

objeto de estudo como um desafio.  

Quanto ao momento da construção do conhecimento, este representaria 

um nível mais elaborado de interação, quando o sujeito, pela sua ação, passa a 
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construir o conhecimento por meio de relações mais complexas, cada vez mais 

totalizantes. Segundo Vasconcellos (op. cit.), “conhecer é estabelecer relações; 

quanto mais abrangentes e complexas forem as relações, melhor o sujeito 

estará conhecendo. [...]” (p. 57). Nesse momento de construção, a ação do 

sujeito é de cunho eminentemente analítico, ou seja, parte-se do conhecimento 

que se tem (sincrético) e, aos poucos (pela mediação da análise), esse 

conhecimento vai se ampliando, superando, chegando a um mais complexo e 

abrangente (sintético ou concreto). Portanto, a preocupação do educador 

estará voltada para propiciar ao aluno a análise das relações que compõem o 

objeto de conhecimento, procedimento fundamental na elaboração deste. 

De acordo com Anastasiou (op. cit.), o momento da construção do 

conhecimento se dá por meio da ação do aluno através das atividades 

desenvolvidas na aula, nas quais se explicitam as relações que permitem 

identificar, pela análise, a constituição do objeto de conhecimento. 

O momento da elaboração da síntese do conhecimento se traduz pela 

sistematização e expressão do aluno acerca do conhecimento apreendido, ou 

seja, o aluno vai consolidar conceitos, explicitar e elaborar a síntese do 

conhecimento. Antes, porém, tem-se uma visão inicial ou sincrética do objeto 

de estudo. Embora a síntese seja qualitativamente superior à visão sincrética 

inicial, é sempre provisória, uma vez que o pensamento está em permanente 

movimento, ou seja, síncrese-análise-síntese constitui-se numa dinâmica 

constante. Desse modo, Vasconcellos (op. cit.) adianta que é fundamental levar 

o aluno a sintetizar, e o professor pode auxiliar, solicitando que os alunos 

explicitem as suas conclusões, fazendo complementação, revisão dos 
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conceitos relevantes, até chegar à síntese integradora, preparando pontes para 

as aulas posteriores. 

Com o intuito de apreender a dinâmica dos saberes docentes na aula, 

elaboramos um quadro-síntese com os momentos construídos pelos sujeitos 

nas situações de ensino. Atente-se que inserimos algumas falas para melhor 

especificar/caracterizar cada momento, salientando que os momentos de 

mobilização, construção e elaboração são apresentados separadamente para 

fins didáticos, embora eles ocorram simultaneamente no decorrer do trabalho 

pedagógico. Nesse sentido, Vasconcellos reforça que não é possível “fazer 

uma correspondência biunívoca, mecânica entre os momentos, pois há um 

imbricamento entre eles, uma mútua participação e ocorrência, seja em cada 

conjunto de momentos, seja entre um conjunto e outro” (op. cit., p. 56). Na sala 

de aula as três dimensões são indispensáveis para uma efetiva construção do 

conhecimento. Ver a seguir quadros explicativos da dinâmica dos saberes 

docentes na aula por professores que participaram desta pesquisa. 
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Quadro-síntese sobre a dinâmica dos saberes docentes na aula 

PROF DINÂMICA DOS SABERES DOCENTES NA AULA 
P 1, 03 
meses, 29 
anos. Área 
das 
Ciências da 
Saúde. 

 

 

Mobilização  
Utiliza a metodologia expositiva para abordar os temas de aprendizagem. Busca estimular a 
participação através de perguntas e respostas. O uso da metodologia expositiva e o ambiente 
pouco interativo não permitem o confronto de idéias, o que dificulta ao professor identificar se 
os alunos estão apreendendo os temas discutidos. 
Profª: “Ativação leva a?” (coloca uma frase e espera que os alunos a completem).  
Alunos dão pouco retorno, pouca evidência de diálogo.  
Profª: Vocês estão entendendo a figura? (refere-se à figura exposta na transparência). 
Alunos: totalmente calados.  
 Profª: Vocês estão entendendo? Estão aqui ainda? (numa alusão de que os alunos estão com 
o pensamento distante, disperso). 
A articulação do conhecimento com a realidade concreta e o grupo de alunos é pouco 
explorada. Procura mostrar a relevância dos conteúdos no contexto da disciplina. Explicita os 
objetivos da aula. Busca manter uma relação amigável com os alunos. 
Construção (desenvolvimento operacional das atividades) 
Propõe exercícios que enfatizam a memorização/fixação dos conteúdos por meio de 
questionários, provas escritas.  
Profª: Se puderem responder o questionário a gente pode tirar dúvidas. 
 As estratégias utilizadas nas aulas práticas visam à aplicação da teoria. Estabelece-se que na 
relação teoria/prática, primeiro é a teoria, depois a prática: “eles vão fazer diagnóstico de 
doenças, então eu tenho que dar primeiro a parte teórica para depois ir para a prática. Muitos 
deles achavam que iam direto para a prática”. 
Prioriza a prova escrita como momento privilegiado de verificação da aprendizagem. 
Profª: “[...] dúvidas? Isso é assunto de prova” (ao concluir a exposição do tema). 
Aluno: Esse assunto de hoje cai na prova? 
Síntese 
Sistematiza a aula recapitulando os assuntos trabalhados no dia. 
Profª: “Vocês querem que eu repita?” (finalizando a aula).  
Profª: Então, vamos voltar aqui, revisando [...] está entendido? 
 Os alunos expressam o conhecimento construído por meio dos exercícios de fixação, da 
realização de provas escritas, das atividades práticas no laboratório, das perguntas e respostas 
no decorrer das aulas. 

P 2, 
02 anos, 
49 anos. 
Área das 
Ciências 
Exatas. 

 

 

Mobilização  
Utiliza a metodologia expositiva para abordar os temas de aprendizagem. Busca estimular a 
participação através de perguntas e respostas; alunos dão pouco retorno. Sobre motivação, ele 
comenta com os alunos: “Como vou ensinar isso para vocês fazendo gracinhas, falando de 
filosofia?” (Refere-se às teorias de educação, diz que não fez cursos de pedagogia, mas sabe 
que uma das formas de aprender é por repetição, memorização). 
Em outro momento diz: “Motivação pode ser muito boa para criança de 1º e 2º graus, pois você 
tem que motivar mesmo, senão elas ficam gritando, mas no caso do adulto não é bem assim”. 
Tenta relacionar o conteúdo de uma aula com os conteúdos trabalhados em aulas anteriores. 
Expõe os objetivos da aula. Não estimula trabalhos em grupo, exceto durante as atividades 
práticas. Mantém uma relação tensa com os alunos. 
Construção (desenvolvimento operacional das atividades) 
Propõe exercícios que enfatizam a memorização/fixação dos conteúdos. 
Prof: Vocês vão ter que aprender isso, pois terão que fazer na prática [...] vamos fazer um 
exercício. Nas atividades práticas os alunos aprendem a fazer, fazendo, quantas vezes forem 
necessárias: “prática é adestramento, tem que fazer várias vezes para aprender”. Acompanha 
os alunos nas atividades práticas, tira dúvidas, preocupa-se que todos façam a atividade. 
Procura associar os conceitos teóricos às atividades práticas. Prioriza a prova escrita como 
momento privilegiado de verificação da aprendizagem.  
Prof: Vocês têm de entender isso que é assunto de prova. 
Aluna: Professor, você vai fazer prova prática? 
Síntese 
Procura sistematizar a aula por meio das atividades práticas. Os alunos vão construindo as 
sínteses através das atividades propostas, dos exercícios de fixação, das atividades práticas e 
provas escritas.  
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P 3, 02 
anos e 09 
meses, 36 
anos. Área 
das 
Ciências 
Sociais 
Aplicadas. 
 

 

 

Mobilização  
Conduz as seqüências de ensino/aprendizagem através da exposição dialogada. Interage com 
os alunos fazendo perguntas: “Eu tento estimular, creio que faço uma boa quantidade de 
perguntas, eu interajo”. Busca os conhecimentos prévios dos alunos, integra conteúdos de 
outros campos disciplinares às discussões da aula, valoriza as representações dos alunos. 
Prof: O que vocês sabem sobre o behaviorismo, alguém se lembra? Quem consegue explicar? 
Aluno: Lembro que se fazia experiências com cachorros. 
Aluna: Tem relação com o estímulo operante.  
Prof: Qual o nome do autor que fez essas experiências? 
 Estimula o debate, relaciona os conteúdos teóricos da disciplina com situações da realidade: 
“eu sempre tento dar exemplos ou conectar assuntos teóricos com situações da prática”. 
Diversifica as atividades com o intuito de despertar a atenção e criar um clima favorável à 
aprendizagem: “procuro dar diversidade à metodologia de ensino/aprendizagem com 
abordagens diferentes, contribuindo para tornar o curso mais plural, mais agradável para o 
aluno para não ficar somente naquela aula expositiva”. Mantém uma boa relação com os 
alunos. 
Construção (desenvolvimento operacional das atividades) 
A condução das atividades de ensino-aprendizagem possibilita a articulação entre o 
conhecimento e a realidade, sobretudo por meio das relações que são estabelecidas nos 
diálogos e dos exemplos dados: 
“eu sempre procuro estabelecer discussão com os alunos, sempre tento dar exemplos ou 
conectar assuntos teóricos com situações da prática [...]”. 
 Realiza atividades que propiciam a participação, o debate, como: seminários, trabalhos em 
grupo e/ou individuais. Propicia a interação aluno-aluno visando a aprendizagem entre os 
pares. 
Prof: Eu pensei que após o término da leitura vocês pudessem discutir em grupo e assim 
estariam aprendendo com o outro (explicando os objetivos da atividade feita).  
Estimula a leitura de textos, enfatizando a necessidade de extrair tópicos relevantes. Procura 
desenvolver habilidades de comunicação através da realização dos seminários/debates. 
Preocupa-se que os alunos tenham uma postura ativa no processo didático: “Nessa atividade 
acho que o aluno passa a ter uma postura mais ativa no processo de ensino-aprendizagem: ele 
não fica apenas escutando passivamente o que o professor tem a dizer” (refere-se à atividade 
na qual solicita que os alunos emitam as suas opiniões). 
Síntese  
Faz revisão dos conteúdos trabalhados no dia buscando a participação dos alunos. Os alunos 
vão construindo as sínteses por meio das atividades propostas: seminários, debates, trabalhos 
em grupo e/ou individuais, provas escritas.  

P 4, 03 
anos,  
35 anos. 
Área das 
Ciências 
Biológicas 
 
 
 

Mobilização  
Utiliza a metodologia expositiva para abordar os temas de aprendizagem. Busca estimular a 
participação através de perguntas e respostas. Os momentos de perguntas/respostas 
apresentam-se como justaposição: fala do professor – fala do aluno de forma unidirecional: “é 
importante jogar o aluno para dentro da aula”.  
Prof: Se vocês não estiverem entendendo, perguntem. Vocês têm que aprender a parar a aula 
e perguntar. Alunos dão pouco retorno.  
Prof: Vocês estão muito calados.   
Recapitula os assuntos trabalhados em aulas anteriores. 
Prof: O que vocês lembram da aula passada?  
A articulação do conhecimento com a realidade concreta e o grupo de alunos é pouco 
explorada: “a nossa disciplina é extremamente complexa, não é fácil ensinar, é muito difícil, 
porque você está ensinando uma coisa que não tem visualização prática nenhuma, é zero. 
Como é que você vai visualizar na prática uma proteína funcionando dentro do organismo?”. 
Não explicita os objetivos das aulas. Procura manter uma boa relação com os alunos, estimula 
a formação de grupos e valoriza a aprendizagem colaborativa (aluno-aluno). 
Construção (desenvolvimento operacional das atividades) 
Propõe exercícios que enfatizam a memorização/fixação dos conteúdos. Propicia atividades 
práticas que visam a aprendizagem de habilidades, técnicas, métodos e procedimentos 
específicos da disciplina. Acompanha os alunos nas atividades práticas, tira dúvidas, preocupa-
se que todos façam a atividade. Procura associar os conceitos teóricos às atividades práticas. 
Prof: Vamos ver, aprendemos na teoria que [...] Então já podemos fazer a experiência.  
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Síntese  
 Sistematiza a aula recapitulando os assuntos trabalhados no dia, faz um resumo para fixar os 
pontos importantes da aula. Prof: Todo mundo entendeu? Vamos recapitular.  Os alunos vão 
construindo as sínteses por meio das atividades propostas, dos exercícios de fixação, das 
atividades práticas e provas escritas. 

 

Ao destacarmos os momentos construídos pelos sujeitos na ação, 

apreendemos os limites e as possibilidades dos professores iniciantes no 

enfrentamento das situações didáticas, ratificando as tendências gerais de 

organização dos conteúdos de aprendizagem, de distribuição/organização do 

tempo, espaço e grupo social de alunos e das metodologias de ensino 

utilizadas. Com isso, identificamos como os professores desenvolvem a aula, 

como iniciam e finalizam as tarefas, sobressaindo-se, assim, as rotinas 

presentes no cotidiano de trabalho (TARDIF, op. cit.), que ilustram bem os 

saberes implícitos dos professores.  

Desse modo, a apreensão da dinâmica dos saberes na aula se coloca 

como um desafio para se avançar no processo educativo, no sentido da 

construção de novos saberes e novas práticas docentes, alicerçados na 

parceria entre professor e aluno e numa nova relação com o conhecimento, 

que busque a flexibilidade, mobilidade e complexidade, para que “as 

apropriações não sejam estáticas e sim dinâmicas, possibilitando revisões 

teóricas e alterações dos quadros ou paradigmas existentes” (ANASTASIOU, 

2004, p. 29). Assim sendo, entendemos que a explicitação desses 

condicionantes do ensino expressa a forma como os professores iniciantes 

mobilizam, constroem e articulam os saberes na ação de ensinar e aprender.  

A seguir, trataremos de analisar trechos das entrevistas-relâmpago 

realizadas com os professores no final de cada aula observada, a fim de 

complementar os dados das observações de sala de aula. 
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5.7. Os professores refletem sobre a prática 

 

Conforme anunciamos, esse momento de análise vem complementar as 

observações de sala de aula, com vistas a explicitar o que os professores 

pensam sobre as suas ações, que tipo de reflexão eles fazem sobre as suas 

próprias práticas, como eles fundamentam as suas ações/discursos.  

Vimos em autores como Marcelo Garcia (1992) que a definição da 

atividade docente como profissão fundamenta-se, justamente, na capacidade 

que o professor tem para tomar decisões e para as justificar. A importância do 

estudo do pensamento prático dos professores se dá na medida em que eles 

possuem teorias (teorias práticas, implícitas, de ação) sobre o que é o ensino. 

Estas, por sua vez, vão influenciar os seus pensamentos e as suas formas de 

atuação em aula e provavelmente permanecem inconscientes para os 

professores. 

Nessa mesma direção, e coerente com a visão do professor reflexivo 

proposta por Shön nos anos 80, Tardif (op. cit.) defende que as competências 

do professor estão diretamente ligadas às suas capacidades de racionalizar 

sua própria prática, de criticá-la, de revisá-la, de objetivá-la, fundamentá-la em 

razões de agir. É nesse sentido que a natureza do saber está associada às 

exigências de racionalidade, a capacidade de julgar, argumentar, oferecendo 

motivos, razões passíveis de validação para o discurso ou para a ação. 

Zeichner (1993) sustenta que o ensino reflexivo visa trazer à tona e 

tornar mais consciente os saberes tácitos que freqüentemente não são 

expressos pelo professor: 

“a prática de todo professor é o resultado de uma ou outra teoria, 
quer ela seja reconhecida quer não. Os professores estão sempre a 
teorizar, à medida que são confrontados com os vários problemas 
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pedagógicos, tais como as diferenças entre as suas expectativas e 
os resultados” (op. cit., p. 21). 
 
 

O autor enfatiza que a reflexão em certos casos pode solidificar e 

justificar práticas de ensino prejudicais, sendo necessário se debruçar 

criticamente sobre aquilo que o professor diz ou faz, indagando sobre a 

natureza e a qualidade das reflexões e dos saberes que os professores 

produzem.  

Essa é uma nova perspectiva de análise da profissão docente, que 

destaca o pensamento prático dos professores como fator que determina e 

influencia a prática docente. Os estudos dos processos metacognitivos28, 

através dos quais se aborda a estrutura do pensamento do professor, têm 

utilizado diferentes conceitos para se referir a esse aspecto do saber do 

professor: conhecimento prático pessoal, construções pessoais, 

epistemologias, modos pessoais de entender, filosofias instrucionais, teorias da 

ação, paradigmas funcionais, autocompreensão prática, sabedoria prática, 

metáforas, crenças (MARCELO GARCIA, op. cit).  

Anastasiou (op. cit.), em seus estudos sobre as estratégias de 

aprendizagem utilizadas por alunos nos cursos de graduação, refere-se à 

metacognição (ROMANOWSKI e WACHOWICZ, 2002) como uma nova 

possibilidade para a realização da auto-avaliação. A metacognição é 

importante na explicitação do processo de aprender a aprender, além de 

favorecer os processos de autonomia, implicando uma reflexão consciente para 

                                                 
28 Etimologicamente, a palavra metacognição significa para além da cognição, isto é, a faculdade de 
conhecer o próprio ato de conhecer, ou, por outras palavras, consciencializar, analisar e avaliar como se 
conhece. A metacognição diz respeito principalmente ao conhecimento do próprio conhecimento, à 
avaliação e à organização dos próprios processos cognitivos (RIBEIRO, C. 2003). 
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a seleção de procedimentos mais eficazes, retirando o aluno da posição 

cômoda de executor das determinações do professor. 

É nessa perspectiva que a seguir analisaremos os depoimentos dos 

professores sobre as suas práticas, procurando refletir sobre os saberes 

tácitos, as teorias geradas na própria prática sobre os processos de 

ensino/aprendizagem, na expectativa de que a reflexão sirva como instrumento 

de desenvolvimento do pensamento e da ação do professor, ajudando-os a 

aprofundar, melhorar e superar os problemas da prática. 

Nas situações didáticas de sala de aula, apontamos as tendências 

gerais dos processos metodológicos e organizacionais do trabalho docente 

como partes integrantes do estudo dos saberes dos professores iniciantes. 

Agora, caminhamos no sentido de indicar a tendência dos discursos sobre as 

práticas, baseados nas reflexões dos professores, na tentativa de identificar 

seus conhecimentos ligados à ação.  

Organizamos os elementos presentes nos discursos, anunciando as 

temáticas que emergiram dos dados, analisando-as à luz do debate teórico, 

revelando, assim, o pensamento dos professores sobre algumas situações 

vivenciadas em sala de aula. 

 

5.7.1. Concepção de ensino-aprendizagem: valorizando a memória e a 
precisão 
  

Nos momentos construídos pelos sujeitos na aula, apreendemos como 

os professores desenvolvem a aula, como iniciam e finalizam as tarefas. A 

reflexão sobre a prática permitiu evidenciar a valorização da revisão dos 

conteúdos no início/final de cada aula, na perspectiva da memorização/fixação.  
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“É importante a gente sempre estar recapitulando para que os alunos 
fixem melhor o conteúdo da aula do dia. Eu inicio a aula revisando os 
assuntos anteriores e no final faço uma nova recapitulação para fixar 
coisas importantes da aula. Isso tem trazido resultados 
interessantes” (P 4, Ciências Biológicas, 03 anos no magistério 
superior, 35 anos); 
 
“Esta aula é uma revisão do assunto do livro. Acho importante 
revisar, porque é muito assunto. Antes da prova eu faço esse tipo de 
revisão, também entrego um questionário para eles responderem e 
tirarem dúvidas antes da prova” (P 1, Farmácia, três meses no 
magistério superior, 29 anos). 
 

   
 Cunha (op. cit.), ao discorrer sobre o ensino tradicional menciona a 

tendência de se privilegiar a memória, valorizando a precisão e a segurança. 

Isto é decorrente de uma característica de ensino que reforça as habilidades da 

reprodução, em que a capacidade de memorizar (datas, fórmulas e nomes) é 

extremamente valorizada nos alunos. Assim sendo, o que vale é o resultado 

final de forma que seja idêntico ao já previsto. 

 Segundo Anastasiou (op. cit.), o processo de apreender, de conhecer, 

está relacionado com a capacidade de estabelecer conexões, ou, no dizer da 

autora, de estabelecer os nós necessários entre os fios a serem tecidos. Assim, 

para dar conta desse “enredamento”, há que se superar as dificuldades 

vencendo a simples memorização/fixação.  

 

5.7.2. Concepção de ensino-aprendizagem: valorizando o 
desenvolvimento do pensamento  
 

Em uma das práticas de ensino observada, verificamos outra forma de 

fazer a revisão dos conteúdos, priorizando a participação do aluno, buscando 

extrair deles os seus conhecimentos sobre os conceitos trabalhados. Ao que 

parece, esse procedimento denota a preocupação com o desenvolvimento dos 
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processos de pensamento dos alunos, contrapondo-se às habilidades de 

memória e repetição de informações. Vejamos a seguir alguns exemplos. 

“Outra coisa que eu faço é o uso da revisão, eu sempre procuro 
numa aula discutir com os alunos assim: pessoal, como é aquilo 
mesmo, quem consegue explicar? A gente já viu esse conceito. Eu 
saio revisando conteúdos buscando a participação dos alunos e noto 
que isso é bom” (P 3, Administração, 02 anos e 9 meses de 
experiência no magistério superior, 36 anos). 
 
 

 Em outro momento, esse mesmo professor reflete sobre os processos 

de apreensão dos conteúdos: 

 “Penso que não interessa um aluno decorando conceitos, quero me 
distanciar disso, porque isso é entendido nas Ciências da Educação 
como algo menos relevante do que a capacidade de o aluno 
discursar, falar sobre um determinado ponto. Sempre indico para os 
meus alunos falarem sobre um determinado tópico” (P 3, 
Administração, 02 anos e 9 meses de experiência no magistério 
superior, 36 anos). 
 
 

5.7.3. Concepção de conhecimento: acúmulo de informação 

 

Os professores explicitam o que pensam sobre a matéria lecionada, 

associando esta ao acúmulo de informação. Vejamos a seguir. 

“A nossa disciplina é um assunto complexo que você não pode 
deixar para estudar na véspera, o conteúdo é muito longo, uma 
quantidade de informação grande” (P 4, Ciências Biológicas, 03 anos 
no magistério superior, 35 anos). 
 
“É uma matéria muito densa no início, é muito assunto, reconheço 
isso, mas não posso deixar de dar” (P 1, Farmácia, três meses no 
magistério superior, 29 anos). 
 

A professora prossegue refletindo sobre a sua disciplina: 

“A minha matéria é de conhecimento cumulativo. Por isso, na aula de 
hoje tive que puxar assuntos da primeira aula” (P 1, Farmácia, três 
meses no magistério superior, 29 anos). 
 
 

Ao que parece, os professores estão preocupados com a lógica formal 

das disciplinas e o cumprimento do programa, não evidenciando a 

preocupação com as formas de apropriação do conhecimento e o significado 
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das informações. Isto revela uma concepção de conhecimento associada à 

informação, não se considerando as maneiras de pensar, de ver, de sentir e de 

atuar no mundo. A concepção da aprendizagem como processo acumulativo, 

através de propostas didáticas transmissoras e uniformizadoras, reflete o 

modelo teórico tradicional de ensino. 

 Nessa dinâmica, os professores justificam as suas ações e teorizam 

sobre o ensinar e o aprender: 

“Passei a informação da melhor forma, pois vi que eles escreviam 
mais ou menos como eu falei, como está em alguns livros que 
sugeri. A impressão que tive é que consegui passar a minha 
mensagem” (P 1, Farmácia, três meses no magistério superior, 29 
anos). 
 
“O que eu noto em termos do aprendizado é que não é só a questão 
do ensinar. A gente acha que está ensinando, mas o aluno não está 
aprendendo. Quando digo ensinar, o pessoal da educação tem toda 
uma teoria. Começam a teorizar e filosofar. Quando a gente fala que 
está ensinando, a gente acha que a pessoa está aprendendo. Não é 
que eu estou ensinando e empurrando por goela abaixo e o aluno 
está aprendendo na marra, não. É porque eu estou passando um 
conhecimento que ele está absorvendo. A noção que existe é essa e 
não aquelas teorias de aprendizagem que entram numa discussão 
que não tem mais fim” (P 2, Engenharia Cartográfica, 02 anos no 
magistério superior, 49 anos). 
 
 

 Anastasiou (op. cit.) ao elaborar o conceito de ensinagem, refere-se à 

apropriação do conhecimento pelo aluno para além do simples repasse da 

informação: “é preciso se reorganizar, superando o aprender, que tem se 

resumido em processo de memorização, na direção do apreender, apropriar, 

agarrar, prender, pegar, assimilar mentalmente, entender e compreender” (op. 

cit., p. 14). É nesse sentido que destacamos o termo ensinagem, pois expressa 

a superação da visão do processo de ensino/aprendizagem baseado no 

repasse e na absorção de informação para indicar a prática educativa como 

uma prática social complexa, que engloba tanto a ação de ensinar quanto a de 

apreender, calcada num trabalho de interação e parceria para o enfrentamento 



 195

na construção do conhecimento escolar, que se dá em função das ações 

didáticas que ocorrem na sala de aula ou fora dela. 

  

5.7.4. Relação professor-aluno 

 

Percebemos em nossas observações de sala de aula ambientes com 

baixo nível de participação dos alunos e poucas evidências de diálogo. Apesar 

de haver momentos para perguntas e respostas, estes se configuravam de 

forma diretiva, unidirecional. Procuramos, assim, levar os professores a 

refletirem sobre os momentos de mobilização na aula, indicando as suas 

concepções acerca do tema. Ao indagarmos sobre os recursos didáticos 

utilizados na aula o professor explica: 

“Eu adoro o quadro, é uma característica de professor do 2º grau. O 
quadro é uma maneira da gente expor o assunto diretamente com o 
aluno. Quando você faz uma transparência padroniza o assunto e 
quando trabalha no quadro você coloca a realidade da turma. A 
transparência é uma coisa muito estática, quadro é dinâmico, 
fascina. Eu tenho um fascínio muito grande por quadro” (P 4, 
Ciências Biológicas, 03 anos no magistério superior, 35 anos). 
 
 

Pelo que se discute, para garantir que a função de transmissão e 

controle seja mais eficaz, só será necessário situar o professor num nível mais 

elevado ao dos alunos, em que o quadro e o professor serão o centro de 

atenção (ZABALA, op. cit).  

Em outro momento, esse mesmo professor avalia a sua aula, 

qualificando-a: 

“A minha aula é muito participativa, é variável, porque cada turma vai 
dar um contexto diferente” (P 4, Ciências Biológicas, 03 anos no 
magistério superior, 35 anos). 
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No depoimento seguinte, o professor reflete sobre os momentos de 

mobilização na aula: 

“[...] eles têm que saber o conteúdo, ou eles aprendem ou não 
passam na disciplina. Não tem como você pensar em outra coisa, 
em motivação, em nada. A motivação seria mais para o aluno saber 
que aquilo vai ser útil em outra disciplina ou que é uma coisa muito 
importante para a profissão, mas se ele não gosta da disciplina, você 
pode fazer o que fizer que ele não se interessa [...]” (P 2, Engenharia 
Cartográfica, 02 anos no magistério superior, 49 anos). 
 
 

Percebe-se no relato seguinte uma outra concepção acerca dos 

momentos de mobilização/participação nas situações didáticas, o que 

demonstra uma nova postura.  

“Eu tento diversificar a aula para não ficar somente na aula 
expositiva. Numa aula de 100 minutos fica difícil você prender a 
atenção do aluno tendo uma postura de dar aula expositiva. Se você 
diversifica a aula, promovendo debates com os alunos, motiva mais” 
(P 3, Administração, 02 anos e 9 meses de experiência no magistério 
superior, 36 anos). 
 

Em outro momento, esse mesmo professor reforça a necessidade de 

diversificar e dinamizar as aulas.  

“Eu decidi fazer uso dessa atividade para tentar uma outra 
metodologia de ensino, dar um caráter dinâmico ao curso. Penso 
que se o professor não diversifica as aulas, não motiva os alunos, é 
cansativo e não contribui para a aprendizagem. Nessa atividade, o 
aluno passa a ter uma postura mais ativa no processo ensino-
aprendizagem, não fica apenas escutando passivamente o que o 
professor tem a dizer. O aluno passa a ser ator na construção de seu 
conhecimento, de sua aprendizagem. Isso está em conformidade 
com a orientação construtivista da aprendizagem, em que o aprendiz 
possui uma postura mais ativa. Eu sou simpático a esse tipo de 
metodologia, ou seja, de o aluno ter uma postura mais ativa, de ele 
integrar conhecimentos que foram discutidos ao longo do curso, de 
ele conseguir relacionar questões de uma situação da realidade com 
assuntos de teorias de modelos propostas por autores” (P 3, 
Administração, 02 anos e 9 meses de experiência no magistério 
superior, 36 anos). 
 
 

Masetto (op. cit.) salienta que, embora a grande maioria das situações 

apresente o professor no papel de transmissor de informações, há um número 

razoável de docentes que está preocupado em criar um ambiente participativo, 

onde o aluno se envolva com a matéria a ser estudada, bem como com o 
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processo didático em geral. Se de fato se entende que no ensino superior 

deve-se valorizar as ações do aluno para que ele possa ter uma formação que 

englobe além dos conhecimentos necessários, habilidades, competências e 

análise e desenvolvimento de valores, há que se promover a participação e a 

parceria entre professor e aluno. 

 

5.7.5. Relação teoria e prática 

 

Os professores, ao refletirem sobre as atividades práticas desenvolvidas 

em sala, assinalam que:  

  

“Eu fiz a atividade prática hoje porque acho que sempre deve ser a 
prática depois da teórica. Como a gente começou a estudar a teoria, 
hoje eu ensinei a eles como montar o equipamento por parte” (P 2, 
Engenharia Cartográfica, 02 anos no magistério superior, 49 anos). 

 
Ao ser indagado sobre as razões de ser primeiro a teoria e depois a 

prática, esse mesmo professor explica: 

“Se der primeiro a prática, daqui a uma semana, um mês, eles não 
vão saber mais da teoria e não vão ligar mais uma coisa à outra, e 
se não der a prática e só ficar na teoria, eles decoram uma folha 
todinha do caderno e não entendem. O ideal é a teoria e a prática 
sempre juntas. A teoria, ela tem umas sutilezas, as definições às 
vezes são boas, mas se o aluno não entende, ele repete aquilo mil 
vezes” (P 2, Engenharia Cartográfica, 02 anos no magistério 
superior, 49 anos). 
 

 
Em outra situação o professor explica por que aplicou uma prova escrita 

após a atividade prática: 

“Geralmente quando a gente acaba a aula prática tem como medir o 
aprendizado didático do grupo e pode ser feito de duas maneiras, ou 
através de um relatório ou de uma prova feita imediatamente após o 
término das práticas” (P 4, Ciências Biológicas, 03 anos no 
magistério superior, 35 anos). 
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A professora também verbaliza a sua visão sobre a relação teoria-
prática: 
  

“Eu tenho que dar uma parte básica, para depois ir para a prática. 
Neste momento estamos numa fase do curso em que eles vão à 
prática para dosar, quantificar e diagnosticar as doenças. Agora, a 
gente vai começar a falar das doenças e da parte prática, estamos 
numa outra fase do curso” (P 1, Farmácia, três meses no magistério 
superior, 29 anos). 

 
 
Como vimos no início deste capítulo, os professores demonstraram uma 

compreensão aplicacionista e utilitarista da prática em relação à teoria, e, ao 

que parece, esse posicionamento se repete nos depoimentos acima transcritos. 

Apesar de mencionar a ligação da teoria e prática como algo importante, a 

teoria aparece em primeiro plano e a prática em segundo. No modelo da 

racionalidade técnica, preconiza-se que, conhecendo a teoria, o indivíduo pode 

melhor apreender a técnica (estratégias e procedimentos de 

ensino/aprendizagem) para utilizá-la na resolução de problemas e no 

desempenho de suas funções profissionais, uma vez que os professores 

estariam instrumentalizados para isso. 

A visão do senso comum em relação à prática é de praticismo, isto é, da 

separação, e mesmo oposição, entre teoria e a prática. Nesse sentido, convém 

reforçar a visão de unidade, de vinculação entre teoria e prática como 

componentes da práxis concebida como atividade teórico-prática. Contudo, 

vale salientar que no interior de uma unidade indissolúvel há uma distinção 

entre esses dois pólos, isto é, essa unidade é assegurada pela relação 

simultânea, de troca, de reciprocidade, mas também de autonomia e 

independência de uma em relação à outra. 

 A reflexão sobre a prática permitiu explicitar o conhecimento dos 

professores ligados à ação, sobressaindo as temáticas: concepções de ensino-
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aprendizagem, concepções de conhecimento, relação professor-aluno, relação 

teoria-prática. Os dados obtidos refletem as tendências gerais apontadas nos 

processos metodológicos e organizacionais da atividade docente, sendo, 

portanto, por essas situações/categorias que transitamos neste trabalho, no 

sentido de observar, abstrair a expressão dos saberes dos professores 

iniciantes. 

 Enfim, com o apoio teórico de autores como Certeau (1994), já citado 

neste trabalho, é possível dizer que penetrar nos saberes docentes, no 

contexto da prática docente, impõe-se penetrar, de fato, na cotidianidade dessa 

prática, investigando-a e percebendo que “o cotidiano se inventa com mil 

maneiras [...]” (op. cit., p. 38), e que as “maneiras de fazer” cotidianas dos 

professores constituem uma multiplicidade de táticas, estratégias, habilidades, 

comportamentos e concepções pelas quais os sujeitos se (re)apropriam do 

processo de ensinar e aprender. Do mesmo modo, é possível dizer que, na 

construção dos saberes docentes, o senso comum, munido do bom senso, 

segundo Gramsci (1986), se contrapõe e avança no processo de sua 

necessária superação, no sentido do desenvolvimento de novos saberes 

pedagógicos, que necessitam ser interpenetrados pela ciência pedagógica com 

vistas à sua (re)valorização e emancipação (SANTOS, 1989). Finalmente, os 

saberes docentes se fazem na relação entre teoria e prática, na busca da 

unidade e reciprocidade, contrapondo-se à visão do senso comum que 

concebe a prática como “praticismo”, isto é, “prática sem teoria, ou com um 

mínimo dela” (VÁZQUEZ, 1977, p. 211). A prática é fundamento da teoria, na 

medida em que a “atividade teórica em seu conjunto [...] só existe por e em 
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relação com a prática já que nela encontra seu fundamento, suas finalidades e 

seus critérios de verdade” (op. cit., p. 202). 

 É nessa perspectiva que buscamos na literatura clássica e na literatura 

nacional contribuições teóricas e conceituais que nos ajudassem a 

compreender e interpretar o sentido e as formas de organização dos saberes 

cotidianos dos professores universitários em início de carreira. 
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“[...] uma das bonitezas de nossa maneira de 
estar no mundo e com o mundo, como seres 

históricos, é a capacidade de, intervindo no 
mundo, conhecer o mundo”. 

 
Paulo Freire 

 
 
 
 
 

 Nesta etapa do trabalho, após percorremos os caminhos que 

envolveram a pesquisa, buscando sempre aguçar a curiosidade, a inquietude e 

a crítica frente à realidade investigada, na tentativa de alcançar o rigor 

metódico para nos aproximarmos do objeto cognoscível, construindo e 

reconstruindo um saber junto aos sujeitos participantes que integraram as 

etapas do estudo, caminhando sob o prisma da subjetividade dos sujeitos e por 

entre as influências dos contextos institucional e social no ato educativo, 

passamos a compreender o processo de construção dos saberes dos 

professores universitários em início de carreira. 

 Partindo dessas referências, procuramos analisar e interpretar as 

dificuldades e as aprendizagens vivenciadas pelos professores nas fases 

iniciais da carreira, bem como mapear os saberes docentes construídos e 

mobilizados nas práticas de ensino e aprendizagem.  

A carreira docente, como parte de um contexto em que se cruzam e 

entrecruzam o individual e o sócio-institucional, considerada como um todo, 

baseada nos modelos dos “ciclos de vida” dos sujeitos ou em fases/etapas, 

permeada pelas influências socioculturais, permitiu compreender melhor as 

dimensões individuais, sociais e temporais dos saberes dos professores, na 
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medida em que estes são construídos ao longo de um processo temporal de 

socialização profissional, no contexto institucional de trabalho e das práticas de 

ensino e aprendizagem, que condicionam e fundamentam o saber-fazer e o 

saber-ser do professor, fazendo com que eles assimilem e produzam saberes 

no trabalho e para o trabalho.  

De outro modo, enfocar as fases da carreira docente possibilitou 

apreender como os professores universitários percebem e vivenciam a sua 

atividade profissional, os problemas que têm de enfrentar nos primeiros anos 

da carreira e o tipo de apoio/acompanhamento de que necessitam. Nesse 

sentido, a carreira docente se mostrou em sua dinamicidade, de forma não 

linear, necessitando de constantes progressões ou melhoras.  

No decorrer da pesquisa, as dificuldades apontadas pelos professores 

iniciantes na construção dos saberes necessários à docência universitária 

demonstraram haver por parte desses um certo desconhecimento acerca da 

complexidade da docência, bem como um certo despreparo nas questões 

referentes aos processos de ensinar e aprender. Os resultados demonstraram 

que os professores se ressentem diante do déficit de formação pedagógica 

para lidar com as questões específicas da atividade de ensino e aprendizagem. 

Isto indica necessidades formativas, ou um maior investimento na formação 

contínua dos professores universitários. Nesse sentido, a pesquisa evidenciou 

a necessidade de reforçar a dimensão pedagógica na formação dos 

professores universitários, especialmente dos professores principiantes, tendo 

em vista a complexificação da docência universitária, que requer não só o 

domínio do conhecimento das áreas específicas, mas um conjunto de saberes 

que necessitam ser assimilados/apropriados em suas relações. 
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De fato, o estudo revelou que a instituição não tem apresentado 

alternativas suficientes em termos de envolver quantitativamente e 

qualitativamente os professores para a melhoria da docência universitária, haja 

vista as condições de formação do seu quadro docente, de produção do 

conhecimento e de trabalho que são oferecidas a esses profissionais. 

Encontramos professores sobrecarregados de atividades, desenvolvendo 

múltiplas tarefas no interior da universidade e no mercado de trabalho das 

áreas específicas, com necessidades formativas para o desempenho das 

funções docentes. Esses aspectos dizem respeito às relações que os 

professores mantêm com o trabalho e a carreira, que, por sua vez, se 

relacionam aos níveis de satisfação e ao reconhecimento pessoal/profissional 

no interior da instituição.  

Dentro das condições de trabalho e de produção no âmbito da 

universidade, ficou demonstrado que os professores iniciantes desenvolvem as 

suas atividades de forma individual e solitária, indicando que os saberes 

docentes vêm sendo construídos num contexto de trabalho de isolamento e 

autoformação. Isso, mais uma vez, aponta para a importância de ampliação de 

programas institucionais de formação contínua para os professores iniciantes, 

através de espaços coletivos que favoreçam sistematicamente a 

discussão/reflexão dos problemas da docência universitária, especialmente das 

necessidades enfrentadas nos primeiros anos da carreira, visando o seu 

desenvolvimento pessoal/profissional e o desenvolvimento organizacional da 

instituição. Esse fato reforça a nossa convicção de que a carreira docente “não 

só tem importância pelo que tange ao desenvolvimento pessoal e profissional 
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de seus agentes, como também pelo que tange ao próprio funcionamento da 

instituição universitária” (ZABALZA, op. cit., p. 136). 

Diante disso, questionou-se ao longo do estudo o papel da universidade 

enquanto provedora da formação docente/discente, indagando sobre a sua 

responsabilidade pela formação pedagógica dos professores universitários, em 

geral, e dos iniciantes, em particular, uma vez que se formar, melhorar como 

profissional e aprender a ensinar são questões que não dependem 

exclusivamente de cada professor, mas é preciso a confluência de condições 

favoráveis, tais como o apoio dos pares e o investimento da instituição.  

A pesquisa confirmou dados de estudos empíricos sobre a carreira, ao 

demonstrar que os professores iniciam a carreira profissional docente sem um 

apoio/acompanhamento, deparando-se com a complexidade do processo de 

ensino e aprendizagem, expressando-se e traduzindo-se nas relações com os 

diversos grupos de alunos, com os pares profissionais e com meio 

socioprofissional. Ressalte-se que isto é acompanhado de todos os riscos que 

a falta de orientação pode acarretar, ao permitir, em alguns casos, a 

consolidação de erros e vícios nos processos de construção dos saberes 

docentes e no desenvolvimento da prática pedagógica, inviabilizando a devida 

profissionalização universitária.  

Nessa perspectiva, a pesquisa apontou a necessidade da construção de 

uma profissionalidade renovada na docência universitária, que transite pela 

idéia de um profissional reflexivo (reflexão na e sobre a prática), pelo trabalho 

coletivo (romper a marca do individualismo) em torno de um projeto 

institucional formativo, pelo diálogo entre os diversos saberes que constituem a 
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atividade docente (dimensões epistemológica, pedagógica e política), e 

finalmente pelo compromisso ético-profissional que implica a atividade docente. 

As informações recolhidas na pesquisa indicaram também a importância 

de uma avaliação institucional formativa, sistemática e contínua, visando o 

apoio/acompanhamento ao professor iniciante, traduzidas respectivamente na 

definição e implantação de programas de desenvolvimento 

pessoal/profissional, ajudando a minorar as dificuldades/necessidades com que 

se defrontam esses profissionais no processo de construção dos saberes 

necessários à docência universitária nos primeiros anos de carreira, de modo 

que lhes proporcione uma formação devida para melhor enfrentarem a 

complexidade da profissão docente.  

Entre essas alternativas e sugestões, não poderia faltar a luta mais 

ampla por uma política global de formação dos profissionais da educação e 

valorização do magistério, que, entre outras demandas, atinja o professor 

universitário. Política essa, conforme a Associação Nacional dos Profissionais 

da Educação (ANFOPE), que envolve um investimento articulado entre a 

formação inicial e continuada, condições de trabalho, salário e carreira. Isso vai 

exigir a construção de um código deontológico que regulamente 

profissionalmente e eticamente a profissão docente. Que seja advogado que 

não haja mais lugar para a improvisação da docência universitária, que 

avancemos para novos patamares na formação e profissionalização dos 

profissionais da educação na perspectiva de superação das condições atuais, 

construindo novas formas de organização e espaços de formação de 

professores, sendo esta uma das utopias necessárias para este momento 

histórico. 
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ANEXO 01 
QUESTIONÁRIO 
 
Prezado(a) Professor(a) 

 

 Na condição de mestranda em Educação da UFPE estou realizando 

uma pesquisa nesta instituição sobre o Professor Universitário em início de 

carreira. Para isso, faz-se necessário coletar algumas informações com o 

intuito de delinear o perfil profissional do quadro docente desta instituição. 

Dessa forma, solicito a sua participação/colaboração nesta pesquisa, 

respondendo a este questionário e, desde já, ressalto a postura ética aqui 

adotada no sentido de tratar as informações com sigilo e respeito absolutos. 

 Certa de contar com a sua participação/colaboração, agradeço 

antecipadamente, colocando-me à disposição para quaisquer informações.  

 
Atenciosamente, 

Kátia Costa Lima Corrêa de Araújo 

 

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
 
Nome:_______________________________________________________ 

Idade:___________________ Sexo (   ) Masculino      (   ) Feminino 

Situação Civil: (  ) Solteiro(a)  (  ) Casado(a)  (  ) Divorciado(a)  

Telefones de contato: ___________________________________________ 

Endereço Profissional: __________________________________________ 

E-mail:_______________________________________________________  

2. ESCOLARIDADE/FORMAÇÃO ACADÊMICA 
- Tipo de curso da formação de nível médio (antigo científico): (   ) Ensino 

Médio  (   ) Técnico  (   ) supletivo (   )  Outro___________________  
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- Tipo de instituição da formação de nível médio: (   ) pública  (   ) particular   

(   ) rede pública federal 

- Tipo de instituição da formação do 3º grau: (   ) pública  (   ) particular  (   ) 

rede pública federal 

- Curso(s) de Graduação: _________________ Ano de conclusão: _______ 

- Curso de Licenciatura:   (   ) sim        (   ) não  

Qual:__________________________________ Ano de conclusão:________ 

Pós-Graduação  
(   ) Especialização em:________________________Ano de conclusão:______ 

(   ) Mestrado em: :___________________________Ano de conclusão:______ 

(   ) Doutorado em: :_________________________Ano de conclusão:_______ 

- Você participa de cursos na área pedagógica? (   ) sim   (   ) não.  

Em caso afirmativo, especifique o curso/instituição/ano:___________________  

Participação em Eventos Técnico-Científicos na Área Específica  
- Abaixo, assinale a freqüência de sua participação nos respectivos eventos.                

 Congressos: (   )  nunca   (   )  freqüentemente  (   )  esporadicamente 

 Seminários: (   )  nunca  (   )  freqüentemente  (   )   esporadicamente 

 Encontros: (   ) nunca     (   )  freqüentemente  (   )   esporadicamente 

Outros: Especificar  (   ) nunca  (   )  freqüentemente  (   )  esporadicamente 

- Participa de eventos técnico-científicos na área pedagógica? (   ) sim (   )  não 

- Em caso afirmativo, especifique o tipo de evento/ ano:___________________ 

3. ESCOLARIDADE DOS PAIS 
Mãe: (   ) Superior  (   ) Ensino Médio  (   )  5ª a 8ª série  (   ) 1ª a 4ª série  (   ) 

não alfabetizada  (   ) outro: especificar ________________________________ 

Pai: (   ) Superior  (   ) Ensino Médio  (   )  5ª a 8ª série  (   ) 1ª a 4ª série  (   ) 

não alfabetizado  (   ) outro: especificar ________________________________ 

- Ocupação Profissional dos pais: 

Mãe____________________________________________________________ 

Pai_____________________________________________________________ 

4. EXERCÍCIO PROFISSIONAL 
- Ano que ingressou nesta universidade________________ 

- Forma de ingresso na universidade (  ) concurso público  (  ) seleção interna  

(  )  outro (  ) especificar___________________ 

- Categoria funcional: (  ) auxiliar (  ) assistente (  ) adjunto (  ) titular 
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- Natureza do contrato de trabalho: (  ) dedicação exclusiva  (  ) 40h (  ) 20h                        

- Turno de trabalho na UFPE: (   ) manhã   (   ) tarde   (   ) noite 

- Curso(s) que leciona__________________________________________ 

- Disciplina(s) que leciona______________________________________ 

- Carga horária da(s) disciplina(s) ________________________________ 

- Departamento que está lotado__________________________________ 

- Ocupa algum cargo na UFPE? (  ) sim  (  ) não 

Quais? ____________________________________________________ 

- Participa de outras atividades na UFPE além da docência? (   ) sim  (   ) não 

Qual(is) ___________________________________________________ 

- Participa de atividades de extensão? (   ) sim  (   ) não 

Especifique_________________________________________________ 

Experiência de Ensino 
- Você lecionou no Ensino Superior em outra instituição? (   ) sim   (   ) não 

 - Qual o tipo de Instituição? (   ) Pública  (   ) Privada 

 - Qual o tipo de curso? ( ) graduação  (  ) pós-graduação latu sensu      pós-

graduação stricto sensu (  ) 

 - Atualmente você leciona no Ensino Superior em outra instituição? (  ) sim (   ) 

não 

- Qual o tipo de curso que leciona? (  ) graduação (  ) pós-graduação latu sensu  

(   ) pós-graduação stricto sensu 

- Tempo de docência no Ensino Superior (UFPE+ outras instituições)____ 

 - Possui experiência de ensino em outros níveis? (   ) sim  (   ) não  

- Em caso afirmativo, especifique o nível de ensino e o tempo de experiência:  

(  ) Ensino Médio/tempo de experiência________________________________  

(  ) 5ª a 8ª série/tempo de experiência _________________________________ 

(  ) outro(s)/tempo de experiência____________________________________ 

Outra atividade profissional 
- Exerce atividade profissional fora do magistério? (   ) sim  (   ) não 

- Qual(is) atividade(s) /local?_____________________ 

- Quantas horas por semana dedica-se a essa atividade?______________ 

- Há quanto tempo exerce esta atividade profissional?________________ 

- Exerceu atividade(s) profissional(is) antes de ingressar no magistério 

superior? (   ) sim   (   ) não  
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- Especifique a atividade e o tempo de atuação____________________ 

Produção escrita nos últimos 3 anos 
(   ) artigos  (   ) projetos  (   ) textos didáticos para uso em sala de aula  (   ) 

ensaios (   ) resumos (  ) apresentação de trabalhos em congressos  (   ) sem 

produção 

- As produções estão relacionadas à: (   ) área específica  (   ) área de 

educação  (   ) às duas áreas 

- As produções estão publicadas? (   ) sim  (   ) não 

- Especifique quais as produções e local de publicação______________ 

- As produções foram apresentadas em eventos técnico-científicos?  

(   ) sim  (  ) não 

- Atualmente realiza pesquisa científica? (   ) sim   (   ) não 

- De que forma essa atividade contribui para a sua prática docente?_________ 

5. SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 
- Remuneração da atividade profissional no magistério superior (UFPE+ outras 

instituições de ensino):  

(   ) 4 a 6 salários (   ) 7 a 9 salários  (   ) 10 a 12 salários  (   ) de 13 a 15 

salários  (   ) acima de 15 salários 

- Remuneração em outra (s) atividade (s) profissional (is): 

(   ) 4 a 6 salários (   ) 7 a 9 salários  (   ) 10 a 12 salários  (   ) de 13 a 15 

salários  (   ) acima de 15 salários 

6. MOTIVAÇÕES PARA O INGRESSO NA CARREIRA DE PROFESSOR(A) 
UNIVERSITÁRIO(A)  
- Cite de 1 a 3 motivos que o(a) levaram a ingressar na carreira de professor 

(a) universitário(a): _______________________________________________ 

- O que você pensa sobre a docência universitária? ______________________ 

7. PRÁTICA PEDAGÓGICA 
Comente sobre: 

- Dificuldades vivenciadas na sua prática docente universitária nos primeiros 

anos de carreira: _________________________________________________ 

- O que você aprendeu como professor(a) ao longo da sua prática docente? 

- Quais são os aspectos que você considera ao dar a sua aula (sob o ângulo 

dos princípios, conhecimentos, habilidades, valores e atitudes)?____________ 
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8. ATIVIDADES DE CULTURA/LAZER 
- Dentre os itens abaixo, assinale a sua programação cultural e de lazer:  

  (   ) cinema     (   ) bares     (   ) shopping     (   ) exposição de arte  (   ) praia  

  (   ) teatro  (   ) concerto de música erudita     (   ) show de música   (   ) assistir 

TV (  ) espetáculo de dança (   ) leitura  (   )  praticar  atividade esportiva 

(   ) outro.   Especificar:_______________________________ 

-Dentre as atividades culturais e de lazer acima mencionadas, qual(is) você 

costuma realizar com freqüência? ____________________________________ 

-Indique o(s) tipo(s) de leitura que lê com mais freqüência? 

 (   )  acadêmica    (   ) literária   (   ) jornal local  (  ) jornal de outras localidades  

(   ) revistas semanais  (   )  revistas técnicas  (   ) revistas didático-pedagógica  

(   ) outras.  Especificar: ____________________________________________ 

- Você está lendo atualmente? (  ) sim  (  ) não 

- Qual(is) livro(s)? Especifique o tipo de leitura ______________________ 

- Lê livros referentes à área pedagógica? (   ) sim  (   ) não. Qual(is)?______ 

9. PARTICIPAÇÃO POLÍTICA 
- Participa de movimentos sociais?  (  ) sim  (  ) não. Especifique: 

 (  ) Associações de bairro (  ) Organizações Sociais  (  ) Partidos Políticos (  ) 

outros__________________________________________________________ 

- Você está associado a órgão de classe/científico? (  ) sim  (  ) não. 

Especifique: (  ) Sindicato Docente  (   ) Associação Docente  (   ) Sindicato 

Profissional  (   ) Associação Profissional  (   )  Associação Científica  (   ) 

Conselho Regional. 
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ANEXO 02 
Roteiro das entrevistas 
Temáticas: Carreira docente, saberes docentes, prática pedagógica, formação, 

concepções de mundo. 

- Descreva a sua “entrada” na carreira de professor universitário 

(expectativas, recepção por parte da universidade, dos alunos, colegas, 

condições de trabalho para o exercício da profissão). 

- Quais os melhores e os piores momentos do “início” da carreira docente. 

- Como você se sente nesta atual fase da carreira? Houve mudanças em 

relação à fase inicial? Quais? 

- Relação entre as condições de trabalho na universidade e o seu trabalho 

de professor? 

- Concepção sobre o magistério enquanto categoria profissional? 

- Qual(is) conhecimento(s) você considera necessário(s) para o exercício 

da profissão de professor universitário?  

- Para ser professor universitário você buscou outras fontes de 

conhecimentos? Quais? 

- O que você pensa sobre a formação pedagógica para atuação em sala 

de aula? 

- Troca de experiências com os colegas da profissão?  

- Aprendizagens como professor que permitiram avanços na prática 

docente? 

- Influências que marcaram a sua prática docente? 

- Situações imprevistas mais marcantes na sua prática docente? 

Provocaram mudanças na sua forma de agir na sala de aula? 

- Descreva uma atividade desenvolvida junto aos alunos que você 

considerou exitosa. 

- Descreva como você desenvolve a sua aula. 

- Ao dar a sua aula que aspectos você considera sob o ângulo das 

atitudes, dos princípios, conhecimentos, valores? 

- Descreva a sua rotina para dar aula. 

- Qual o significado do tempo de experiência no ensino para a atuação em 

sala de aula? 

- Relação ensino-pesquisa no ensino de graduação?   
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- O que você pensa sobre as transformações no mundo da 

produção/trabalho/conhecimento? 

- De que forma essas transformações afetam o seu trabalho de 

professor? 

- Qual a missão da universidade frente a essas transformações? 

 
 




