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RESUMO
Este estudo se insere no campo da formação de professores, em especial dos
docentes do ensino superior. A formação pedagógica desses docentes tem sido
objeto de crescente interesse, considerando a ampliação dos desafios para esse
nível de ensino, no atual contexto de sua expansão. Assumiu como objetivo
compreender a relação que professores de uma Instituição de Ensino Superior
privada estabelecem entre os desafios vividos no processo de ensino-aprendizagem
e as experiências de formação docente por eles assumidas. Adotou como questões
de pesquisa: investigar em que medida o cenário de complexidade e incerteza
orienta as concepções e práticas de formação profissional dos participantes da
pesquisa; e, na visão dos participantes, se as experiências formativas vivenciadas
contribuíram para ressignificação de suas representações e práticas docentes. O
referencial teórico da pesquisa contemplou reflexões e conceitos sobre a formação
de profissionais, sobre saberes docentes, sobre formação de professores
universitários e desenvolvimento profissional docente, com base em autores como:
Almeida (2012); Cunha (2010); Soares e Cunha (2010); Trillo (2000); Masetto
(2003); Korthagen (2009); Vieira (2014); Zabalza (2000); Pozo e Pérez Echeverría
(2009); Monereo e Pozo (2009a, 2009b); Sanz de Acedo Lizarraga (2010) e Tardif
(2010, 2012). Como percurso metodológico, a investigação envolveu uma pesquisa
do tipo descritiva e exploratória, com uma abordagem qualitativa. Para a coleta de
dados, foram utilizadas como técnicas a entrevista semiestruturada e o questionário,
constituído por perguntas abertas e fechadas. Os dados de natureza qualitativa
foram tratados pela Análise de Conteúdo de Bardin (2009). Os dados quantitativos
foram tabulados através do programa Statistical Package for Social Science (SPSS).
Dentre os resultados, destaca-se que o cenário de complexidade e incerteza parece
estar pouco presente na reflexão e condução das práticas dos docentes
investigados, pois revelam uma concepção de profissional simplista e centrada na
racionalidade instrumental. Por conseguinte, assumem práticas pedagógicas,
incluindo as de avaliação da aprendizagem, com uma forte vinculação com o
paradigma hegemônico de ensino. Embora algumas poucas iniciativas relatadas
tenham o potencial de desenvolver competências, atitudes e valores dos discentes,
o propósito fundamental continua sendo a aquisição e reprodução de conteúdos por
parte deles. Os professores reconheceram que não possuíam saberes importantes
para assumir a docência universitária e que necessitariam investir em percursos
formativos para superar tais deficiências. Todavia, ainda havia uma representação
sobre saberes e formação para a docência em uma perspectiva instrumental e
tecnicista. Reconheceram o Núcleo de Assessoramento pedagógico (NASPED)
como um lugar de acolhimento, com potencial para ajudá-los a transformar suas
práticas de ensino-aprendizagem. Entretanto, o Núcleo não consegue gerar um nível
de reflexão profundo, que possibilite uma mudança significativa em suas práticas.
Contudo, a análise dos dados traz evidências de que tanto os docentes quanto o
NASPED estão passando por uma transição paradigmática, pois apresentam uma
contradição com o paradigma hegemônico de ensino-aprendizagem, ainda que de
forma tímida e incipiente, mas com possibilidades de avanços futuros.
Palavras-chave: Desafios da docência universitária. Formação de Professores.
Desenvolvimento profissional docente.

RESUMEN
Esta investigación se inserta en el campo de la formación de profesores, en especial
de los docentes de la enseñanza superior. La formación pedagógica de estes
docentes ha sido objeto de creciente interés, considerando la ampliación de los
desafíos para ese nivel de enseñanza, en el actual contexto de su expansión. La
investigación tomó como objetivo comprender la relación que los profesores de una
Institución de Enseñanza Superior privada establecen entre los desafíos vividos en
el proceso de enseñanza-aprendizaje y las experiencias de formación docente por
ellos asumidas. La investigación adoptó como cuestiones a buscar: saber en qué
medida el escenario de complejidad e incertidumbre orienta las concepciones y
prácticas de formación profesional de los participantes de la investigación; y, bajo la
visión de los participantes, saber si las experiencias formativas vivenciadas por ellos,
contribuyeron a resignificar sus representaciones y prácticas docentes. El referencial
teórico de la investigación contempló reflexiones y conceptos sobre la formación de
profesionales, sobre saberes docentes, sobre formación de profesores universitarios
y desarrollo profesional docente basados en autores como: Almeida (2012); Cunha
(2010); Soares y Cunha (2010); Trillo (2000); Masetto (2003); Korthagen (2009);
Vieira (2014); Zabalza (2000); Pozo y Pérez Echeverría (2009); Monereo y Pozo
(2009a, 2009b); Sanz de Acedo Lizarraga (2010) y Tardif (2010, 2012). Como
recorrido metodológico, la investigación involucró una investigación de tipo
descriptivo y exploratorio, con un enfoque cualitativo. Para la recolección de datos,
fueron utilizadas como técnicas la entrevista semiestructurada y el cuestionario,
constituído, este último, por preguntas abiertas y cerradas. Los datos de carácter
cualitativo fueron tratados por medio del Análisis de Contenido de Bardin (2009). Los
datos cuantitativos se tabularon a través del programa Statistical Package for Social
Science (SPSS). De entre los resultados, se destaca el hecho de que el escenario
de complejidad e incertidumbre parece estar poco presente en la reflexión y
conducción de las prácticas de los docentes investigados, pues ellos revelan una
concepción simplista y centrada en la racionalidad instrumental. Por consiguiente,
ellos adoptan prácticas pedagógicas, incluyendo las de evaluación del aprendizaje,
con una fuerte vinculación con el paradigma hegemónico de enseñanza. Aunque
unas pocas iniciativas relatadas tengan el potencial de desarrollar competencias,
actitudes y valores de los discentes, el propósito fundamental sigue siendo la
adquisición y reproducción de contenidos por parte de ellos. Los profesores
reconocieran que no tenían conocimientos importantes para asumir la docencia
universitaria y que necesitarían invertir en itinerarios formativos para superar tales
deficiencias. Sin embargo, todavía había una representación sobre los saberes y la
formación para la docencia desde una perspectiva instrumental y tecnicista.
Reconocieran el Núcleo de Asesoramiento Pedagógico (NASPED) como un lugar de
acogida, con potencial para ayudarlos a transformar sus prácticas de enseñanzaaprendizaje. Sin embargo, el Núcleo no logra generar un nivel de reflexión profundo,
que posibilite un cambio significativo en sus prácticas. Sin embargo, el análisis de
los datos trae evidencias de que tanto los docentes como el NASPED están pasando
por una transición paradigmática, pues presentan una contradicción con el
paradigma hegemónico de enseñanza-aprendizaje, aunque de forma tímida e
incipiente, pero con posibilidades de avances futuros.
Palabras clave: Desafíos de la docencia universitaria. Formación de profesores.
Desarrollo profesional docente.

ABSTRACT
This study is about teacher training, especially in higher education. The pedagogical
training of these teachers has been an object of growing interest, considering the
increase of the challenges for this level of education in the current expansion context.
This research intends to understand the relationship that teachers from a private
Higher Education Institution establish between the challenges experienced in the
teaching-learning process and the experiences of teacher training they have
undertaken. This study adopted as research questions: the investigation of how the
complex and uncertain scenario guides the professional training conceptions and
practices of the participants of this research; and, in the view of the participants, if
their experiences contributed to the ressignification of their representations and
teaching practices. The theoretical reference of the research looked on reflections
and concepts about the professionals formation, about teaching knowledge, about
university teacher training and professional teacher development, based on authors
such as: Almeida (2012); Cunha (2010); Soares and Cunha (2010); Trillo (2000);
Masetto (2003); Korthagen (2009); Vieira (2014); Zabalza (2000); Pozo and Pérez
Echeverría (2009); Monereo and Pozo (2009a, 2009b); Sanz de Acedo Lizarraga
(2010) and Tardif (2010, 2012). As a methodological course, the research involved a
descriptive and exploratory research, with a qualitative approach. The semistructured interview was used as technique for data collection, as good as a
questionnaire, consisting of open and closed questions. The qualitative data were
treated using Bardin’s concept of Content Analysis (2009). The quantitative data
were tabulated through the software Statistical Package for Social Science (SPSS).
Among the results, it should be noted that the scenario of complexity and uncertainty
seems to be little present in the reflection and conduction of the practices of the
investigated teachers, since they revealed a conception of a simplistic professional
and centered in the instrumental rationality. Consequently, they adopt pedagogical
practices, including the evaluation of learning, with a strong link with the hegemonic
teaching paradigm. Although a few reported initiatives have the potential to develop
students' competences, attitudes and values, the main purpose remains the
acquisition and reproduction of content by them. The teachers recognized that they
do not have important knowledge to take on university teaching and that they need to
invest in formative courses to overcome such deficiencies. However, they still keep a
representation about knowledge and training for teaching from an instrumental and
technical perspective. They recognize the Center for Pedagogical Advice (CPA) as a
place of welcome, with the potential to help them transform their teaching-learning
practices. However, the Center cannot generate a level of deep reflection that allows
a significant change in its practices. Nevertheless, data analysis provides evidence
that both teachers and CPA are undergoing a paradigm transition, since they present
a contradiction with the hegemonic paradigm of teaching and learning, although in a
timid and incipient way, but with possibilities of future advances.
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1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO
Este estudo se insere no campo da formação de professores, em especial dos
docentes do ensino superior. A formação pedagógica desses docentes tem sido
objeto de crescente interesse, considerando a ampliação dos desafios para esse
nível de ensino, no atual contexto de sua expansão.
Na perspectiva de delimitar o foco deste estudo, empreendemos esforços na
construção de uma problemática, aqui entendida como uma fase de suma
importância para a investigação, que se constitui da análise de um conjunto de
elementos de naturezas diversas (fatos históricos e conjunturais, dados estatísticos,
documentos legais, resultados de pesquisas, etc.) que se relacionam com o
fenômeno em estudo, possibilitando a compreensão do seu contexto e a construção
do problema de pesquisa.
O problema que emerge dessa problemática, por sua vez, é uma situação
desafiante desse contexto, impossível de ser compreendida sem uma investigação
científica. Sua formulação consistente, além de delimitar o que se quer pesquisar,
aponta pistas e caminhos possíveis para sua solução; em outras palavras, coloca
em evidência ”[...] princípios e critérios que constituem outras tantas condições de
possibilidade e inteligibilidade das futuras respostas.” (FABRE, 2011, p. 645).
A problemática, portanto, é a ponte que nos conduz do objeto bruto,
entendido como aquele de natureza genérica, passível de ser assumido por
qualquer um, para o objeto de pesquisa próprio da nossa pesquisa, fruto do
questionamento, da análise, do cruzamento de olhares sob diversos ângulos.
Neste estudo, para iniciar a análise do objeto bruto “formação do docente da
educação superior”, a saber, a tessitura da problemática, partimos da reflexão sobre
os desafios contemporâneos para a docência.

1.1 TRANSFORMAÇÕES DA SOCIEDADE E DESAFIOS PARA A DOCÊNCIA

As mudanças nas relações sociais e de trabalho são inerentes à fase atual da
sociedade capitalista. Aliadas às evoluções tecnológicas e científicas, estas
mudanças engendram um contexto de trabalho marcado por exclusão, concorrência,
flexibilização e precarização para a maioria dos trabalhadores, pela via da
terceirização e do subemprego. Por outro lado, as transformações sociais e
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econômicas delineiam um novo perfil profissional polivalente, competitivo e com
significativa exigência de qualificação científica e técnica (ANTUNES, 2000).
Nesse contexto, amplia-se a pressão para que a universidade assuma a
formação da mão de obra, em sintonia com a qualificação exigida pelo
desenvolvimento

capitalista,

assegurando

aos

profissionais

conhecimentos

instrumentais e padrões culturais médios (SANTOS, 2010). Essa pressão tem
provocado a expansão e a democratização do acesso ao ensino superior, que,
segundo dados Censo da Educação Superior, se deu, marcadamente, a partir do
ano 2000, quando o Brasil apresentava um total de 1.180 Instituições de Ensino
Superior (IES), sendo 1.004 instituições privadas e 176 públicas. Essa expansão das
IES, principalmente privadas, se alargou em 2005: das 2.165 IES, 89,3% eram
privadas (BRASIL, 2007). Ademais, diversas políticas1 vêm sendo implementadas
para permitir o acesso e a permanência na educação superior de estudantes
oriundos de estratos sociais de baixa renda, de grupos sociais e étnico-raciais
historicamente excluídos desse nível de ensino.
A expansão e democratização do ensino superior possibilitou o ingresso de
uma parcela significativa de jovens advindos de segmentos da população antes
excluídos desse nível de ensino. Muitos desses jovens, em consequência de um
processo de escolarização pública precário, apresentam fragilidades no que
concerne a competências cognitivas fundamentais, como leitura, interpretação,
estabelecimento de relação entre conhecimentos, argumentação e produção autoral
de texto. São pouco afeitos a um ensino abstrato, intelectualista, centrado na
transmissão

de

conhecimentos

dogmatizados,

assumidos

como

verdades

inquestionáveis, desconectados da prática, inseridos num contexto historicamente
elitista e excludente, que não contribui para que os estudantes construam
conhecimentos e desenvolvam competências cognitivas complexas.
Essa realidade coloca como desafios para os docentes possibilitarem uma
formação profissional assentada na relação teoria e prática, não restrita às
demandas do mundo do trabalho, numa lógica pragmática e meramente tecnicista,
mas numa perspectiva dialética, problematizadora da prática e de seu contexto.
1

Integrando as políticas de acesso e permanência, há: o Programa Universidade para Todos
(Prouni), que concede bolsas de estudos para estudantes oriundos da escola pública; a lei nº 12.711,
de 29 de agosto de 2012 (BRASIL, 2012), que garante a reserva de 50% das matrículas nas
universidades públicas federais e estaduais a estudantes egressos do ensino médio público. Além
desses incentivos, há o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) e o Programa Nacional de
Assistência Estudantil (Pnaes), dentre outros.
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Problematização baseada em teorias selecionadas, no processo de ensino-aprendizagem, como pertinentes e potencializadoras de compreensões mais
críticas, consistentes e de formulações autorais dos estudantes, capazes de
contribuir para a solução dos problemas identificados, construídos pelos atores
envolvidos nesse processo. A meta é uma relação teoria e prática capaz de
contribuir para o desenvolvimento de competências cognitivas e profissionais dos
estudantes, como também para a reflexão sobre os valores e atitudes implicados. A
consecução desta etapa possibilitará que os conteúdos estudados façam sentido,
percam sua aura de abstração, e contribuam para instigar a percepção de que os
discentes são capazes de aprender e de virem a ser não só profissionais
tecnicamente competentes, mas também críticos, éticos e comprometidos com o
bem social.
A despeito dessas demandas pragmáticas e instrumentais do mercado de
trabalho para a formação de profissionais na universidade, a sociedade
contemporânea, a sociedade do conhecimento, caracterizada por uma multiplicidade
de saberes e conhecimentos circulando, gerando “[...] incertezas epistemológicas e
ontológicas [...]” (BARNETT, 2005, p. 149), desafia os profissionais a acionarem
competências cognitivas que lhes permitam, além de lidar com a excessiva
quantidade de teorias, dados e formas de operacionalização de seu labor, a
desenvolver seu autoconhecimento, na medida em as relações interpessoais
(cliente-profissional) se transformaram significativamente. Nessas novas relações,
as pessoas que demandam seus serviços estão cada vez mais conscientizadas
sobre os seus direitos e informadas acerca das diversas possibilidades de serem
atendidas em suas necessidades. Portanto, investir no autoconhecimento possibilita
aos estudantes, futuros profissionais, a construção de competências cognitivas e
relacionais, estimulando o desenvolvimento de autonomia e de sua constituição
como profissionais críticos, investigativos, éticos e comprometidos com o
enfrentamento dos problemas sociais.
Esse contexto de complexidade coloca como desafio para os docentes
contribuir para uma formação na qual o estudante, futuro profissional, aprenda a
pensar, o que significa: alcançar a capacidade de realizar reflexões cognitivas e
metacognitivas sobre o que aprendeu; desenvolver o sentido de cooperação, criando
redes de aprendizagens coletivas e novas formas de gerir socialmente o
conhecimento; aprender a se comunicar, a argumentar e a expor seus pontos de
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vista, o que exige dos estudantes, também, aprender a ter empatia, a compreender
os pontos de vista, expectativas e motivações de seus interlocutores; aprender a ser
críticos; saber questionar, reconstruir e relacionar os conhecimentos aprendidos; e,
por fim, aprender a se automotivar, capacidade que os estudantes podem construir
para estabelecer suas próprias metas e objetivos, aspectos importantes para a
construção da autonomia (LIVAS, 2000; MONEREO; POZO, 2009b; LIZARRAGA,
2010).
A constituição de profissionais com esse perfil desafia os docentes a
promoverem um processo formativo que possibilite experiências em situações
concretas, a fim de provocar os estudantes a desenvolverem conexões e
articulações entre os conhecimentos. Assim os discentes poderão atribuir a tais
conhecimentos

significados,

visualizar

oportunidades

de

problematização,

incrementar a capacidade de tomada de decisões e exercitar a autogestão da
aprendizagem, da autonomia e do protagonismo (CUNHA, 2005). Ora, competências
desta natureza não se aprendem por meio de um ensino prescritivo, conteudista,
centrado em aulas magistrais, e sim por meio da vivência no processo formativo da
problematização, tomada de decisão e elaboração autoral, cotejando teoria e
prática. Tudo isso exige novas competências docentes.
Inerente a essa sociedade do conhecimento, marcada pela multiplicidade de
conhecimentos que circulam pela internet, muitas vezes, conflitantes e efêmeros, há
a democratização do acesso às informações, possibilitada pelas tecnologias da
informação e comunicação. Os indivíduos, de um modo geral, independentemente
da sua condição social, estão imersos nesse contexto tecnológico e, cada vez mais,
têm acesso, na universidade e fora dela, às informações, de forma muito mais
atrativa do que a desenvolvida nas salas de aula do ensino superior. Essas
informações conquistadas pelos estudantes através dos meios tecnológicos muitas
vezes são utilizadas para colocar em xeque os conhecimentos dos professores e
seu suposto papel de donos do saber único e porta-vozes da verdade, pois criam no
estudante a expectativa de uma aprendizagem mais interativa, rápida e criativa.
Um cenário assim desafia os docentes a ressignificarem suas representações
sobre conhecimento, ensino-aprendizagem, de forma a transcenderem o papel de
transmissores de informações e donos do saber para assumirem uma postura de
mediadores das reflexões sobre as informações, com vistas a promoverem uma
formação que auxilie os estudantes a desenvolverem a capacidade de lidar com a
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realidade de maneira crítica e construtiva, para que possam, concretamente,
construir conhecimentos. Nesse sentido, o desafio posto ao docente que hoje habita
um mundo tecnologizado é o de, por um lado, promover um ensino mais interativo e
capaz de desenvolver competências e, por outro, incorporar a seu processo de
ensino essas tecnologias, mais atrativas e capazes de possibilitar aprendizagem de
forma dinâmica e participativa.
Esse conjunto de aspectos que estimula os professores a serem abordáveis,
pressupõe a vivência de processos formativos que os habilitem a transcender esse
lugar de porta-vozes do conhecimento e avançar para o investimento na formação
profissional que explore o lugar da mediação, do desenvolvimento de competências,
atitudes e valores. Isto posto, cabe verificar em que medida esses desafios são
contemplados pelas políticas voltadas para os docentes universitários.

1.2 A FORMAÇÃO DOS DOCENTES UNIVERSITÁRIOS E A AVALIAÇÃO DO
ENSINO SUPERIOR NAS PROPOSIÇÕES LEGAIS

A formação do docente da educação superior, nos documentos legais,
aparece de forma lacônica e essencialmente relacionada à formação para a
pesquisa. Com efeito, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1997), faz a menção a essa formação,

quando define, em seu art. 66, que: “A preparação para o exercício do magistério
superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de
mestrado e doutorado.” (BRASIL, 1997, p. 23).
O mesmo ocorre com o Plano Nacional de Educação (PNE), lei nº 13.005, de
25 de junho de 2014 (BRASIL, 2014), com vigência até 2024, pois, no tocante à
educação superior, apesar de expressar metas relativas à expansão, qualidade e
acesso, as estratégias para tal intento não incluem uma formação pedagógica para
garantir a qualidade do ensino ministrado. Isto indica a permanência da crença de
que a qualidade, nesse contexto educativo, ocorre através da formação dos
professores em curso de pós-graduação stricto sensu, conforme as metas 13 e 14
do referido plano, abaixo transcritas:
Meta 13: elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de
mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do
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sistema de educação superior para 75% (setenta e cinco por cento), sendo,
do total, no mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) doutores
Meta 14: elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação
stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60.000 (sessenta mil)
mestres e 25.000 (vinte e cinco mil) doutores. (BRASIL, 2014, p. 23-24).

Conforme se observa nas metas acima, são objetivos ampliar a produção
científica e elevar as matrículas de professores em cursos de pós-graduação stricto
sensu, constata-se a importância para as instâncias legais da pesquisa como
dispositivo para conferir qualidade à docência do ensino superior. Assim, diante
dessas metas, fica evidente que não houve mudança no que se refere à concepção
de formação de professores de nível superior que, desde a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional, ainda considera como espaço prioritário para o
desenvolvimento profissional docente os cursos de pós-graduação stricto sensu. No
entanto, sabe-se que essa preparação se concentra na capacitação para a pesquisa
e na valorização dos saberes da área específica em que se propõe pesquisar. Com
efeito, mesmo em cursos da área de educação a formação, quanto aos saberes
pedagógicos, raramente é alvo de reflexão (ALMEIDA, 2012).
Na prática, contudo, o empenho dos docentes em se tornarem competentes
pesquisadores em suas áreas disciplinares nem sempre se reverte em
competências em suas práticas de ensinar, o que foi evidenciado na pesquisa
“Qualidade do ensino de graduação na perspectiva de professores pesquisadores: a
relação

entre

ensino,

pesquisa

e

desenvolvimento

profissional

docente”2,

desenvolvida junto a 19 professores que atuam simultaneamente na graduação e na
pós-graduação de uma universidade pública da Bahia
Na referida investigação, professores/pesquisadores, indagados se sua
expertise em pesquisa aprimorava as suas práticas de ensinar e possibilitava um
desenvolvimento profissional docente, revelaram que há dissociação entre pesquisa
e ensino. Por um lado, dedicavam-se às suas pesquisas individuais; por outro, em
suas salas de aula, promoviam um ensino transmissivo, que não possibilitava a
participação protagonista do estudante e a elaboração e reelaborarão da
aprendizagem. Para esses professores, o ensino com pesquisa se configurava, tão
somente, na comunicação das suas investigações para os estudantes, que
participam como espectadores dessa exposição. Havia, também, o entendimento de
2

A pesquisa foi desenvolvida pelo grupo de pesquisa Docência Universitária e Formação do
Professor (DUFOP), no âmbito de uma universidade Estadual multicampi, localizada na Bahia.
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ensino com pesquisa realizado através da iniciação científica, com um grupo menor
de alunos. Nesse processo, havia a possibilidade de participação mais ativa e
protagonista

desses

estudantes,

com

a

oportunidade

de

construção

de

competências cognitivas complexas e relacionais. Entretanto, a iniciação científica
não abarca o conjunto dos estudantes, e sim uma diminuta quantidade de eleitos.
Assim, nem todos têm o direito de experimentar um percurso formativo orientado
pela pesquisa. Ademais, a despeito da contribuição da iniciação científica, essa
forma de estabelecer a relação entre ensino e pesquisa não provoca o docente a
ressignificar suas práticas pedagógicas, consolidando a ausência de articulação
entre ensino e pesquisa.
Cabe ressaltar que a pesquisa se configura em um elemento importante e
constitutivo do processo e desenvolvimento profissional dos docentes do ensino
superior, pois, além de possibilitar a construção de um perfil docente investigador,
auxilia no aprofundamento do campo disciplinar. O domínio dos saberes relativos
aos componentes curriculares que os professores assumem é de suma importância
para o processo de ensino, mas não é suficiente para promover uma educação
contextualizada, crítica e alicerçada no desenvolvimento de competências cognitivas
complexas, valores e atitudes.
Ao avaliarmos o contexto atual, constatamos que as leis que regulamentam o
ensino superior e que preconizam diretrizes e metas para o seu desenvolvimento
ainda não consideram a importância da formação pedagógica dos professores
universitários. O que se observa é que não há, por parte dessas instâncias
reguladoras, a reflexão sobre o exercício da docência como atividade complexa,
permeada por desafios e incertezas e que demanda do educador uma avaliação
constante da sua própria prática, bem como a criação de estratégias de mediação
que possibilitem um processo de ensino e aprendizagem efetivo, o que só é possível
por meio, principalmente, da aquisição dos saberes pedagógicos.
Diante de tal realidade, é importante destacar que, ao considerar a docência
como atividade complexa, vê-se refutada a ideia de que é suficiente um ensino
prescritivo e transmissivo, suportado apenas por conhecimentos profissionais e
específicos da área disciplinar. A ausência de saberes concernentes à área
pedagógica “[...] limita a ação do docente e causa transtornos de naturezas variadas
ao processo de ensinar e aprender.” (SOARES; CUNHA, 2010, p. 24). Depreende-se, então, que iniciativas de formação para a docência como as recomendadas
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pelas diretrizes e leis que regulamentam o ensino superior não conseguem abarcar
as reflexões e discussões necessárias para o enfrentamento dos desafios impostos
pela sociedade contemporânea e que impactam, sobremaneira, na docência
universitária.
Apesar de não haver, nas proposições legais, iniciativas de formação que
contemplem a preparação pedagógica dos docentes universitários para o
enfrentamento

dos

desafios

postos

pela

sociedade

contemporânea

e,

consequentemente, para a formação de profissionais, há, contraditoriamente,
políticas de avaliação das IES, no sentido de verificar se há um processo de ensino-aprendizagem que prepare a contento o profissional para o mercado de trabalho.
Dentre as políticas de avaliação implementadas pelo Ministério de Educação (MEC),
se destacam o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE). Este
procedimento tem como objetivo avaliar o rendimento dos alunos dos cursos de
graduação, ingressantes e concluintes, em relação aos conteúdos programáticos
dos cursos em que estão matriculados e a avaliação in loco, que culmina em um
relatório da comissão de avaliadores. No relatório constam aferidas as informações
apresentadas pelo curso relacionadas à realidade encontrada durante a visita à
Instituição de Ensino Superior avaliada. O ENADE tem como base um instrumento
de avaliação composto por três dimensões previstas no Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior (Sinaes): Organização Didático-Pedagógica; Corpo
Docente; e Tutorial e Infraestrutura.
Na dimensão referente à Organização Didático-Pedagógica, existem critérios
a serem observados nos projetos pedagógicos dos cursos (PPC) e no
desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, como:
A estrutura curricular, constante no PPC e implementada, considera a
flexibilidade, a interdisciplinaridade, a acessibilidade metodológica, a
compatibilidade da carga horária total (em horas-relógio), evidencia a
articulação da teoria com a prática, a oferta da disciplina de LIBRAS e
mecanismos de familiarização com a modalidade a distância (quando for o
caso), explicita claramente a articulação entre os componentes curriculares
no percurso de formação e apresenta elementos comprovadamente
inovadores. (BRASIL, 2017, p. 11, grifos do autor).
A metodologia, prevista no PPC (e de acordo com as DCN [Diretrizes
Curriculares Nacionais], quando houver), atende ao desenvolvimento de
conteúdos, às estratégias de aprendizagem, ao contínuo acompanhamento
das atividades, à acessibilidade metodológica e à autonomia do discente,
coaduna-se com práticas pedagógicas que estimulem a ação discente em
uma relação teoria-prática, e é claramente inovadora e embasada em
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recursos que proporcionem aprendizagens diferenciadas dentro da área.
(BRASIL, 2017, p. 12, grifos do autor).

Ao se observar os critérios da dimensão Organização Didático Pedagógica do
instrumento de avaliação do Sinaes, é possível verificar a contradição que existe
entre o que as políticas nacionais preconizam como possibilidade de formação para
os docentes universitários e as exigências realizadas nos atos avaliativos. Conforme
tais critérios, inovação, interdisciplinaridade, autonomia discente e relação teoria e
prática no processo de ensino e aprendizagem são aspectos observados e avaliados
nas IES. Entretanto, conforme já refletido neste estudo, uma formação para a
docência baseada apenas na expertise do profissional na pesquisa em seus campos
disciplinares não é suficiente para capacitar o professor para assumir uma docência
que contemple esses elementos, tampouco para lidar com os desafios crescentes da
sala da universidade e para oportunizar a aprendizagem significativa dos
estudantes.
Assim, a pressão dos referidos atos avaliativos e a ausência de proposições
legais para a formação pedagógica dos docentes universitários, aliados aos desafios
do

contexto

contemporâneo

supercomplexo

delineado

anteriormente,

vêm

convocando diversas IES a promoverem, nas últimas duas décadas, ações
formativas para seus docentes.

1.3. INICIATIVAS INSTITUCIONAIS DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DOS
PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS

A despeito da ausência de uma formação pedagógica prevista na legislação
nacional, em um levantamento realizado, em 2014, pelo grupo de pesquisa
Docência Universitária e Formação de Professores (DUFOP) sobre as ações de
formação promovidas pelas IES brasileiras, foi possível constatar que 72% das
Instituições respondentes (públicas e privadas), promovem ações de formação
docente mais ou menos sistemáticas e possuem algum setor responsável por elas
(SOARES; BARREIRO, 2015). No tocante à formação docente, os dados coletados
nessa consulta permitiram inferir que a maioria das IES respondentes possuem
setores dedicados exclusivamente a formação docente. Dentre as iniciativas de
capacitação promovidas, foram listadas as seguintes: encontros de mobilização
pedagógicas, minicursos, curso de pós-graduação, palestras, oficinas, workshops
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mediados por especialistas da área pedagógica, debates, conferências, colóquios,
eventos de integração dos novos docentes e seminário de metodologias inovadoras.
Apesar de não ter havido, no referido estudo, uma exploração mais minuciosa
acerca da natureza dessas ações, foi possível perceber que elas, em grande parte,
são planejadas e decididas por esses setores e não contam com a opinião e a
participação ativa dos professores na elaboração das iniciativas. Além disso,
também foi possível perceber que tais ações sugerem uma formação assentada na
transmissão de conteúdos relacionados à área pedagógica e descolada dos desafios
concretos das práticas dos professores que pretendem capacitar (SOARES;
BARREIRO, 2015). Embora alguns momentos de transmissão possam ser
importantes em um processo formativo, quando este é centrado na heteronomia,
que se aproxima mais do treinamento do que do desenvolvimento profissional,
dificilmente têm o potencial de gerar mudanças significativas na ação pedagógica
dos docentes, já que desconsideram a reflexão e a investigação sobre a prática
deles.
Apesar de neste estudo terem aparecido, com maior incidência, ações
formativas mais centradas no treinamento, houve também dados que sugeriram
iniciativas de formação focadas na reflexão e investigação sobre as práticas, a partir,
por exemplo, do compartilhamento entre os docentes de práticas pedagógicas
inovadoras (SOARES; BARREIRO, 2015). Tais iniciativas podem contribuir para o
desenvolvimento profissional e a valorização da docência universitária, na medida
em que as ações formativas têm como ponto de partida e de chegada os dilemas e
desafios vividos pelos professores em suas mediações didático-pedagógicas.
Um exemplo de processos formativos que vão na direção da reflexão,
problematização e investigação sobre a própria prática dos docentes que capacitam
é a experiência de formação docente realizada na Universidade de São Paulo
(USP), organizada pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (2005-2009), mediante
o programa de valorização da graduação, que englobava três diretivas principais: 1)
fomentar propostas e programas para experimentação de novos desenhos
curriculares e perspectivas inovadoras de ensino na universidade (dentre elas apoiar
as práticas de ensinar e a pesquisa no e sobre o ensino); novos modelos
pedagógicos e mais inclusivos para o ensino noturno, para o ensino presencial e
não presencial, como auxílio às relações midiáticas professor/aluno/turmas; 2)
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Apoiar o desenvolvimento profissional e acadêmico de docentes; 3) Apoiar a
implementação dos Grupos de Apoio Pedagógico (GAP).
No que tange à segunda diretriz, o destaque foi o Curso de Pedagogia
Universitária, com duração de um ano, carga horária de 240 horas e turmas com 60
docentes voluntários. O objetivo orientador do curso, nas diversas edições, foi
[...] estimular o desenvolvimento de intervenções no cotidiano visando
efetivar o papel da pedagogia no ensino superior e compreender, renovar e
valorizar o seu lugar nas práticas de coordenação pedagógica e de atuação
docente nos contextos institucionais, a partir de diagnóstico efetivado com
os grupos de trabalho. (ALMEIDA; PIMENTA, 2014, p. 21).

A avaliação dos participantes do curso tem sido positiva e colaborado para o
aumento na procura dos docentes para integrarem novas turmas. Referente à
terceira vertente, os Grupos de Apoio Pedagógico foram estabelecidos nas unidades
a partir de 2004, com o intuito de auxiliar pedagogicamente as práticas docentes.
São integrados por professores que se interessam por essa temática, atuando de
modo voluntário. Um representante do GAP de uma das diversas unidades compõe
a Comissão de Apoio Pedagógico, a qual tem como propósito proporcionar ações no
contexto mais geral da universidade. Esses grupos têm como intenção a constituição
de um assessoramento pedagógico aos docentes, funcionando como dispositivos de
auxilio e apoio aos professores, para fomentar a reflexão, a investigação e a
problematização das práticas docentes.
Na mesma perspectiva de formação docente, baseada na reflexão sobre a
prática docente – embora não de iniciativa institucional, ainda que apoiada pela
universidade, através da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação – cabe destacar,
dentre outras ações, a organização do Colóquio de Práticas Pedagógicas
Inovadoras na Universidade, evento bianual que, em 2017, completou cinco edições.
Igualmente digna de menção é a produção do livro, em formato de coletânea, da
Série Práxis e Docência Universitária, que, no momento de fechamento desta tese,
tinha seis volumes publicados.
Essas realizações, sucintamente apresentadas aqui, revelam a necessidade e
a importância do investimento institucional no desenvolvimento profissional dos
docentes universitários, a partir de iniciativas que priorizem os dilemas e desafios
por eles vividos em suas próprias práticas.
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1.4 O PROBLEMA, O OBJETIVO E AS QUESTÕES DA PESQUISA

A problemática de nossa pesquisa partiu da constatação da existência de
diversos desafios contemporâneos para a docência da educação superior que
ampliam sua complexidade e evidenciam a necessidade de transformação das
práticas pedagógicas comumente desempenhadas nas salas de aulas universitárias.
Estes desafios não são reconhecidos pelas políticas e legislações para o
ensino superior, que insistem em supervalorizar a pesquisa, tanto no que diz
respeito à formação do docente, quanto a sua prática. Estes desafios, contudo, são
percebidos, em certa medida, por um número crescente de IES, que empreendem
iniciativas de formação dos docentes, ainda que paradoxalmente centradas,
sobretudo, na prescrição de práticas pedagógicas inovadoras. Deste modo, não
partem das necessidades dos docentes, não investigam suas percepções sobre as
transformações da sociedade contemporânea e tampouco acorrem às demandas
delas decorrentes para os futuros profissionais por eles formados – negligenciando,
consequentemente, suas práticas pedagógicas.
Compreendendo que uma pesquisa sobre a formação de professores
assumida por um pesquisador responsável pela assessoria pedagógica de docentes
de uma Instituição de Ensino Superior deveria dar voz aos docentes e provocar uma
reflexão sobre suas práticas educativas, delineamos como objetivo desta pesquisa:
“Compreender a relação que professores de uma Instituição de Ensino Superior
privada estabelecem entre os desafios vividos no processo de ensino-aprendizagem
e as experiências de formação docente por eles assumidas.”.
Para responder a este objetivo, foram formuladas as seguintes questões de
pesquisa:

a) em que medida o cenário de complexidade e incerteza orienta as
concepções e práticas de formação profissional dos participantes da
pesquisa?
b) na visão dos participantes, as experiências formativas vivenciadas
contribuíram para a ressignificação de suas representações e práticas
docentes?
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1.5 IMPLICAÇÃO DA PESQUISADORA COM O OBJETO DA PESQUISA

Desde que iniciei minha vida acadêmica, sempre acreditei no entrelaçamento
necessário entre objeto de estudo e investigador. Primeiro, porque o que
escolhemos pesquisar faz parte, inicialmente, de uma inquietação pessoal, para
depois abarcar outros âmbitos (sociais, acadêmicos, profissionais, etc.). Ao decidir
estudar o que me impacta, me move, inevitavelmente me interrogo antes de
interrogar o Outro. E esse movimento de questionamento é permanente, é cíclico:
questiono-me ao mesmo tempo em que questiono os meus sujeitos de investigação,
pois sou um deles também. Isso me leva a concordar que “[...] para que se possa
tratar da natureza do conhecimento humano não é possível escapar de si mesmo
[...]” (GALEFFI, 2009, p. 20).
Estar implicado com o objeto de nossas investigações pressupõe – levando-se em consideração que não é possível estudar sobre a natureza do conhecimento
humano sem se ver como sujeito desse estudo – que não há como estar neutro
nesse processo, como a ciência positivista e “dura” nos convocou a acreditar. Estar
implicado, entrelaçado, rompe com qualquer possibilidade de se colocar distante e
fora do objeto que se quer investigar. Estar implicado é estar envolvido, imbricado,
fazendo parte de algo que move o indivíduo e em que ele acredita.
Por isso escolhi me implicar com os estudos sobre a formação de professores
do ensino superior: sou professora desse nível de ensino e percebo lacunas em
minha docência que, na minha compreensão, só podem ser preenchidas por meio
de um processo formativo orientado pelos pressupostos da pedagogia. Nessa minha
trajetória como professora, presenciei a ausência dessa formação na prática de
ensino dos meus colegas e reflito sobre a necessidade que temos de construir
saberes próprios da pedagogia universitária, para podermos imprimir mais qualidade
à ação educativa que assumimos.
Mas claro que a implicação com um objeto de estudo se justifica, se explica, a
partir de uma trajetória, de uma história permeada por vivências que aproximaram o
pesquisador desse objeto. No meu caso, minha primeira experiência com formação
de professores ocorreu na graduação em Pedagogia, quando fui convidada para
participar de um projeto intitulado “Alçando Voos”, que tinha como objetivo realizar
cursos de extensão sobre saberes pedagógicos para docentes da escola básica.
Essa vivência foi fundamental para que eu despertasse para a importância da
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formação de professores e iniciasse a minha trajetória acadêmico-profissional na
área. Foi uma experiência sistematizada por mim no curso de especialização em
Organização e Processo do Ensino Superior, cursada no ano 2000, e me incentivou
a enveredar pela pesquisa nesse campo tão importante e necessário para o
desenvolvimento profissional dos educadores de qualquer nível de ensino.
Os estudos sobre a formação pedagógica dos professores do ensino superior
se iniciaram em 2003, quando ingressei no Mestrado em Desenvolvimento Humano
e Responsabilidade Social da Fundação Visconde de Cairu. Em julho de 2006,
defendi a dissertação intitulada Construção da Identidade Profissional Docente em
Instituições de Ensino Superior: um estudo de caso.
Os estudos de mestrado refletiam os anseios acadêmicos e profissionais
daquele momento vivido, pois já estava atuando como professora universitária e,
através da minha pesquisa, buscava responder a meu questionamento, que refletia
o de vários colegas, sobre como a identidade profissional do educador do ensino
superior era construída: que saberes, habilidades e competências fazem parte desse
fazer profissional. Através da minha dissertação, acredito ter contribuído para as
reflexões acerca do magistério superior e a necessidade de uma formação
pedagógica do professor desse nível de ensino.
No final de 2008, fui convidada a integrar o Núcleo de Assessoria Pedagógica
(NASPED) de uma Instituição de Ensino Superior privada. Esse núcleo é concebido
como instância voltada primordialmente para contribuir com o desenvolvimento
profissional docente. Para tanto, realiza atendimentos personalizados e promove
ações de formação pedagógica, tendo como enfoque a reflexão sobre a prática dos
docentes que atende. As experiências adquiridas durante nove anos de atuação
como Assessora Pedagógica me proporcionaram um conhecimento acerca do
potencial desses espaços para a promoção do desenvolvimento profissional do
educador, fato que motivou ainda mais a minha escolha por uma investigação sobre
formação pedagógica dos professores do ensino superior.
Pensando em iniciar estudos preparatórios para ingresso no doutorado, em
2010, participei da seleção para estudar na disciplina Docência Universitária,
lecionada pela Prof. Dra. Sandra Regina Soares, oferecida pelo Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade da Universidade do Estado da
Bahia (UNEB). Passando na seleção, comecei a fazer parte do programa como
aluna especial. Cabe ressaltar que as reflexões e discussões realizadas na referida
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disciplina sobre a docência universitária e a formação pedagógica de professores do
ensino superior foram fundamentais para orientar minha decisão de realizar a
seleção para o doutorado no programa e desenvolver a investigação sobre a
formação pedagógica dos professores do ensino superior.
Em 2011, me tornei membro do Grupo de Estudo e Pesquisa Docência
Universitária e Formação do Professor (DUFOP), vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade da Universidade do Estado da
Bahia. Atualmente, o grupo realiza a pesquisa intitulada: Necessidades e estratégias
de desenvolvimento profissional docente: contributos para a valorização da
pedagogia universitária. A investigação tem como objetivo principal conhecer as
necessidades

e

estratégias

de

desenvolvimento

profissional

docente

dos

professores da UNEB. Essa pesquisa tem me proporcionado grande crescimento
pessoal, profissional e acadêmico, à medida que me instiga a conhecer mais sobre
desenvolvimento profissional docente, temática que permeia toda a minha trajetória
de estudos.
Com esse breve relato, acredito ter evidenciado o quanto o presente objeto de
investigação esteve e está presente em minha trajetória profissional e acadêmica.
Todas as minhas experiências com a temática da formação pedagógica do
educador, iniciadas desde a graduação, foram de suma importância e contribuíram
efetivamente para a implicação com a investigação atual. Tais vivências não só me
tornaram uma pesquisadora ávida por mais respostas e conhecimentos na área,
como proporcionaram, e ainda proporcionam, o meu desenvolvimento profissional
docente.

2 BASES TEÓRICAS DA PESQUISA

Esta seção apresenta as bases teóricas que contribuíram para a
compreensão do estudo proposto, orientando a análise dos dados obtidos. Busquei
analisar alguns conceitos e concepções importantes para o objeto da tese, tais
como: complexidade e desafios da docência universitária; processo de ensino-aprendizagem na formação de profissionais; saberes docentes e formação para a
docência universitária.

2.1 COMPLEXIDADE E DESAFIOS DA DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA
A palavra desafio tem como definição “[...] situação, circunstância ou grande
bloqueio que se deve superar; qualquer espécie de provocação; ação muito difícil de
realizar; problema que exige coragem ou esforço [...]” (GEIGER, 2011, p. 182).
Para Barnett (2005, p. 83):
Desafio é aquele estado de coisas no qual nossas suposições sobre o
mundo estão sujeitas a experiências não intuitivas. É o estado de coisas
pelo qual podemos ser surpreendidos. De repente, algo prende nossa
respiração; alguma coisa foi jogada para fora de nós. As suposições das
quais dependíamos, mas das quais dificilmente estávamos conscientes são
– no mesmo momento – reveladas e constatadas como inadequadas.

O desafio, por este prisma, surpreende o sujeito, colocando-o em um contexto
de imprevisibilidade e incerteza, levando-o a questionar, em muitos casos, os
saberes que possui para lidar com a situação que emerge. Uma situação
desafiadora requer de quem está se sentindo desafiado uma atitude de
enfrentamento, uma tomada de decisão para solucionar o problema que se
apresenta. Para tanto, a pessoa desafiada necessita refletir sobre as possibilidades
de resolução dessa circunstância e planejar um meio que atenda a contento o
dilema que surge.
Os desafios vivenciados na docência universitária, um dos focos desse
estudo, representam uma realidade cotidiana que muitos professores confrontam em
suas salas de aula. Devido à pouca (ou nenhuma) formação pedagógica desses
profissionais que assumem o magistério no ensino superior e às especificidades
próprias a esse nível de ensino, esses desafios se tornam ainda mais difíceis de
serem transpassados e convocam esses professores para uma reflexão contínua
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sobre qual a melhor forma para reagir a essas circunstâncias e que saberes
precisarão adquirir para possibilitarem a aprendizagem efetiva dos seus estudantes.
Por outro lado, devem também os docentes vislumbrar sua formação como
profissionais competentes, críticos e com atitudes e valores condizentes com as
necessidades sociais e de mercado.
Com efeito, a docência universitária é assumida como atividade altamente
complexa, pois requer dos professores, mais do que simples domínio dos
conhecimentos oriundos de uma prática profissional e mera transmissão destes, a
compreensão de um conjunto de competências, saberes e atitudes que devem
orientar a prática pedagógica (SOARES; CUNHA, 2010). Além desses aspectos, o
professor universitário exerce a prática docente, na contemporaneidade, em uma
sociedade marcada pela supercomplexidade, que se configura na multiplicidade de
saberes e conhecimentos que circulam e geram as “[...] incertezas epistemológicas e
ontológicas.” (BARNETT, 2005, p. 149). Os professores se deparam com um cenário
de variadas interpretações, que gera uma situação de incerteza com relação a
saberes antes considerados verdades inquestionáveis e precisam lidar com um
ensino para a formação de profissionais que possibilite mais do que o domínio de
grande quantidade de conteúdo, “[...] mas, também, [...] [faculte] lidar com uma
gama de múltiplos conhecimentos, de ação e de auto-identidades.” (BARNETT,
2005, p. 17).
A complexidade pertinente ao exercício da docência universitária também
pode ser compreendida quando se entende que ensinar é uma prática social, um
processo interativo com o propósito de desenvolver uma formação que, mais do que
possibilitar a aprendizagem de conhecimentos e competências por parte dos
estudantes, intenciona uma formação para ensiná-los a serem e se relacionarem na
vida e no trabalho, por meio do desenvolvimento de atitudes e valores. Para tanto, o
professor deve ser capaz de compatibilizar objetivos, expectativas, necessidades e
interesses de todos os sujeitos envolvidos (TARDIF, 2012).
É nesse contexto, no qual grandes e controversos desafios se apresentam ao
ensino superior e à própria docência universitária, que cabe aos professores a
complexa tarefa de auxiliar na formação profissional dos estudantes universitários.
Tal mister implica na compreensão de como pessoas adultas aprendem e das
diversas maneiras de articular conhecimento e prática social, além das
possibilidades de convergir aprendizagens nas dimensões cognitiva, procedimental,
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de valores e atitudes, visando a formação de profissionais cidadãos (SOARES,
2009).
A tarefa de ensinar os adultos a serem profissionais pressupõe o
entendimento de diversas especificidades relativas a essa modalidade de ensino,
dentre elas a condição de voluntariedade no ingresso à universidade: o estudante,
em condições normais, entra na universidade por vontade própria, o que o torna
corresponsável pela formação profissional que escolheu. A conquista da autonomia
pelo discente é um ponto de grande relevância neste processo, evidenciada na
modificação sofrida pelas maneiras através das quais os estudantes se relacionam
com os saberes, em um momento da vida em que os discursos familiares não são
mais referências absolutas; de fato, a autonomia é adquirida, frequentemente, na
contramão desses discursos. Assim ocorre a transição da dependência para a
autonomia, e o que se espera é que o alcance dos conhecimentos se manifeste
através de uma comunidade de aprendizagem, na qual os pares são fundamentais
para o desenvolvimento do senso crítico, da autoria das ideias e da capacidade
analítica e reflexiva (COULON, 2008).
Refletir sobre a tarefa de formar estudantes para assumir um labor implica,
necessariamente, na compreensão do que é fundamental para ser um profissional,
que
[...] deve reunir as competências de alguém que elabora conceitos e
executa-os: ele identifica o problema, apresenta-o, imagina e aplica uma
solução e, por fim, garante seu acompanhamento. Ele não conhece de
antemão a solução dos problemas que surgirão em sua prática; deve
construí-la constantemente ao vivo, às vezes com grande estresse, sem
dispor de todos os dados de uma decisão mais clara. Isso não pode
acontecer sem saberes abrangentes, saberes acadêmicos, saberes
especializados e saberes oriundos da experiência. Um profissional nunca
parte do nada, considerando as teorias, os métodos já testados, a
jurisprudência, a experiência, os gêneros consagrados (Clot, 1999) e o
“estado da arte”. (PERRENOUD, 2002, p. 11).

O exposto leva ao entendimento de que ser profissional requer a capacidade
de saber se ajustar às situações diversificadas que se apresentam em um contexto
laboral sempre incerto e desafiante, o que exige uma parcela de criatividade e a
habilidade para resolver problemas. Esta competência solicita reflexão para
compreensão do contexto desafiador, com vistas a possibilitar o planejamento, a
avaliação, a organização e a tomada de decisão para a resolução de uma
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circunstância problemática, o que demanda desse sujeito “[...] uma construção de
julgamentos em situação de ação.” (TARDIF, 2012, p. 248-249).
Em outras palavras, a capacidade para enfrentamento do desafio de formar
profissionais perpassa a consciência dos professores universitários de que devem
realizar

uma

formação

com

vistas

a

contribuir

com

a

construção

da

profissionalização dos estudantes, no que se refere ao processo coletivo de
aprimoramento de saberes e competências para o exercício da prática profissional.
Esse processo dá origem à profissionalidade, que se configura, igualmente, em um
processo coletivo de desenvolvimento de “[...] atitudes, valores, comportamentos,
destrezas, conhecimentos, saberes, estratégias, construídos e reconstruídos de
forma permanente.” (SOARES, 2009, p. 77). O investimento no desenvolvimento da
profissionalização e da profissionalidade do estudante poderá favorecer a
consolidação do profissionalismo, que significa o exercício ético e competente da
prática profissional, com vistas a garantir a valorização social da profissão
(SOARES, 2009).
Considerando esses aspectos, a formação implica especificidades que tornam
a docência na universidade uma atividade complexa e desafiante, pois não basta,
conforme já foi dito, apenas transmitir teorias e experiências laborais para que o
estudante reproduza em suas futuras vivências profissionais. Aprender uma
profissão não se configura na apropriação “[...] de una verdad absoluta, válida en
todo contexto e situación, sino adquirir diversos conocimientos y saber usar el más
adecuado en cada situación o contexto.”3 (POZO; MONEREO, 2009b, p. 16). Cabe,
no presente estudo, refletir sobre as concepções epistemológicas e pedagógicas
que permeiam os processos de ensino e aprendizagem na formação de profissionais
na universidade.

2.2 REFLEXÕES SOBRE ENSINO-APRENDIZAGEM NA FORMAÇÃO DE
PROFISSIONAIS

Etimologicamente, a palavra ensino vem do latim insignare, que significa
marcar com um sinal. Essa marca pode ser de busca, de vida, de despertar para o
conhecimento. Mas há várias possibilidades no ato de ensinar, pois ele pode
3

“[...] de uma verdade absoluta, válida em todo contexto e situação, e sim adquirir diversos
conhecimentos e saber usar o mais adequado em cada situação ou contexto.” (tradução nossa).
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promover a compreensão ou a incompreensão, a criatividade ou a reprodução do
conteúdo pretendido (ANASTASIOU; ALVES, 2007).
O conceito de ensino universitário, por sua vez, não é consensual. Existem
diferentes perspectivas de concebê-lo, as quais se relacionam a diferentes visões de
ciência, de universidade, de professor e estudante, etc. Outro aspecto que
caracteriza o ensino é a sua indissociável relação com a aprendizagem, pois
ensinar, se considerado como ato intencional, tem em seu objetivo primordial a
aprendizagem de alguém ou de um grupo de pessoas.
Entretanto,

compreender

como

ocorrem

as

relações

de

ensino

e

aprendizagem na universidade requer o entendimento de que a concepção de
conhecimento presente nesse lócus orienta tais processos. Em outras palavras, é
entender que as práticas de ensinar e aprender estão ancoradas em uma concepção
de ciência. Ter clareza da relação entre as dimensões epistemológica e pedagógica
torna possível uma significativa e ampliada reflexão sobre essa temática (CUNHA,
2005).
Do exposto, podemos inferir que o processo de ensino-aprendizagem
pressupõe um conjunto de práticas sociais que pode ser retratado através de duas
grandes perspectivas teóricas que se apresentam, na contemporaneidade, em
constante tensão, devido ao antagonismo em relação às concepções de formação
existente entre elas. Neste estudo, optamos por denominá-las como o paradigma
hegemônico e o paradigma emergente. O paradigma hegemônico se caracteriza por
modelos no qual "[...] se misturam tendências próprias do racionalismo técnico e da
formação academicista e tradicional." (RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2004, p.
21). Por essa ótica, o ensino é centrado na transmissão, prescrição e explanação de
conteúdos

desconectados

da

realidade,

estáticos

e

fragmentados.

Os

conhecimentos se configuram como um produto historicamente acumulado pela
sociedade, pleno de verdades absolutas inquestionáveis. Aqui a aprendizagem é
considerada

como

linear,

como

um

processo

mecânico

de

fixação

dos

conhecimentos (SOUZA, 2003).
Em contracorrente ao paradigma hegemônico, surgiu o paradigma emergente
de ensino-aprendizagem que, tendo a influência de diversos modelos (construtivista,
complexo, progressista e outros) propõe romper com a formação profissional
transmissiva,

prescritiva,

reprodutivista

e

conteudista,

própria

do

modelo

hegemônico. O paradigma emergente se configura em uma concepção formativa

35

que deve levar em consideração “[...] três condições básicas da atitude profissional:
a reflexão, a pesquisa e a crítica.” (RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2004, p. 21).
Na perspectiva emergente, a formação é concebida como um processo sistêmico,
articulado, no qual os componentes se relacionam de forma dialógica, através de
eixos estruturantes, o que orienta para a superação da concepção linear e disciplinar
e busca instaurar uma forma de ensinar e aprender que possibilite o
desenvolvimento integral do estudante, contemplando apreensão de teorias,
desenvolvimento de competências cognitivas complexas, atitudes e valores. Um
caminho que pressupõe "[...] formar o aluno para atuar como cidadão responsável
por si mesmo e por sua comunidade." (BEHRENS, 2006, p. 18). O novo paradigma
propõe formas mais complexas e eficazes de aprender e gerir o conhecimento em
cenários de incertezas, possibilitando uma compreensão multidimensional e do
mundo, a problematização da realidade, a tomada de decisão e intervenção crítica
(BARNETT, 2005).
Pensar a formação e o desenvolvimento integral, neste estudo, tem como
pressuposto o reconhecimento dos estudantes em sua totalidade. Evita-se a
fragmentação, preconizada pelo paradigma hegemônico de ensino, que gera a
separação entre o intelecto e as dimensões, éticas, estéticas, sociais, etc. A
formação integral se concretiza “[...] através de linguagens diversas, em variadas
atividades e circunstância. O desenvolvimento dos aspectos afetivo, cognitivo, físico,
social e outros se dá conjuntamente.” (MAURÍCIO, 2009, p. 54-55).
Na perspectiva hegemônica de ensino-aprendizagem, o professor é o centro
do processo, quem domina o conhecimento e tem a autoridade de transmiti-lo a
estudantes atentos e considerados sujeitos desprovidos de conhecimentos que
passivamente captam as informações disponibilizadas e têm como objetivo
reproduzi-las. O estudante precisa, de forma memoristica e acrítica, repetir os
conhecimentos prescritos e concordar com as teorias e fatos dogmatizados que são
cedidos nas aulas. A relação professor/aluno é de dependência e subalternidade.
Não há uma preocupação por parte do professor se o ensino gerou aprendizagem
efetiva dos estudantes, pois o mais importante para o docente desse modelo é ter
cumprido o programa, o currículo pré-estabelecido institucionalmente (MASETTO,
2003).
Já na perspectiva do paradigma emergente, o professor é o mediador que
assume um processo de ensino e aprendizagem colaborativo e coletivo, no qual o
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estudante é convidado a ser partícipe e sujeito ativo. Neste modelo, o docente
estimula o diálogo e a “[...] participação e, ao mesmo tempo, [vai] protagonizando os
sujeitos para o exercício da ação coletiva e reflexiva, encaminhada de forma
democrática e participativa." (BEHRENS, 2006, p. 526). A relação entre professor e
estudantes é horizontalizada e ambos constroem, a partir de um movimento
dialógico de reflexão e retroalimentação, o processo de ensino-aprendizagem. O
estudante é visto como sujeito capaz de aprender a aprender e de produzir,
criativamente e de forma significativa, o conhecimento junto com o professor, não só
valorizando os aspectos de ordem cognitiva, mas afetivo-relacional, desenvolvendo
atitudes e competências que relacionem as dimensões da razão, do sentimento e da
intuição, favorecendo a integração entre diferentes culturas, pontos de vistas e
experiências.
Por sua vez, no ensino subordinado ao paradigma hegemônico, os conteúdos
são trabalhados de maneira isolada, em uma lógica cartesiana, por meio de uma
estrutura disciplinar na qual os diversos conhecimentos não são relacionados,
ignorando a articulação com diferentes contextos e saberes e proporcionando uma
aprendizagem fragmentada, uma “[...] formação reducionista e instrumental,
baseada no treinamento de habilidades, identificadas como competências, no
sentido restrito de um ‘saber fazer’ esvaziado de um ‘pensar e sentir’ sobre o que se
faz.” (MACHADO, 2015, p. 37). O tratamento dos conteúdos é realizado através da
transmissão de informações, de maneira sintética e estabelecida. Considera os
conhecimentos,

muitas

vezes

temporários,

como

verdades

definitivas,

desconectando-os dos elementos históricos e contextuais, desarticulando-os da
prática profissional.
Os professores adeptos deste paradigma, marcado pela práxis pedagógica
verbalista, creem que uma boa prática decorre da aprendizagem de boas teorias, o
que demonstra a pouca valorização que se confere às exigências das práticas
profissionais em uma formação que objetiva o domínio de um labor, de um ofício. O
procedimento sinaliza a crença de que basta que os professores explanem de
maneira clara os conceitos e técnicas, para que os estudantes sejam capazes de
aplicar tais conhecimentos a uma multiplicidade de desafios que possam surgir
durante o exercício de suas profissões (POZO; PÉREZ ECHEVERRÍA, 2009).
Neste modelo, o desenho curricular separa as disciplinas teóricas das práticas
laborais. Ou seja, o estudante recebe um bloco de informações teóricas,
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normalmente sem nenhuma reflexão ou experimentação, sobre como podem
articular tais conhecimentos com as situações de trabalho que poderão enfrentar no
futuro. Depois, comumente no fim do curso, eles têm a oportunidade de realizar a
prática laboral por meio de estágios supervisionados – aos quais se reserva,
frequentemente, uma carga horária bem menor, comparando-se com as horas
concedidas às disciplinas ditas teóricas – o que acarreta a grande dificuldade desses
estudantes de aplicar os conhecimentos, aprendidos de forma estaque, no momento
em que se deparam com os desafios próprio desse primeiro contato com seu futuro
ofício, o que constitui, conforme palavras de Morin (2001, p. 43) em “[...] um quebracabeças ininteligível. As interações, as retroações, os contextos e as complexidades
que se encontram no man’s land entre as disciplinas se tornam invisíveis.”.
Apegando-se ao paradigma hegemônico, a cultura de ensino na universidade,
influenciada pela racionalidade técnica, promove um encontro entre teoria e prática
de maneira hierarquizada e aplicacionista, na qual se credita maior importância à
teoria, em detrimento da prática. Ainda que não haja como negar que os
conhecimentos disciplinares, apesar de restritos, sejam importantes para a
compreensão da realidade, há uma limitação intrínseca a esta abordagem. Quando
se pretende resolver uma situação desafiadora a partir de conhecimentos parciais,
não se alcança uma ação competente, pois não houve a possibilidade de aprender a
intervir a partir de um uma realidade global, que tem em seu âmago a complexidade
(ZABALA; ARNAU, 2010).
O paradigma de ensino emergente tem como objetivo a formação de
profissionais que sejam capazes de articular teoria e prática a partir da resolução de
problemas complexos relacionados a sua formação profissional de maneira
competente,

criativa

e

inovadora.

No

processo,

deve

ser

favorecido

o

desenvolvimento de atitudes e valores importantes para o exercício ético e cidadão
de uma profissão, além do espírito investigativo, reflexivo, crítico e autônomo frente
aos desafios diversificados que se impõem nos contextos laborais. Para tanto, o
processo de ensino-aprendizagem para formação de profissionais deve prever o
desenvolvimento de competências capazes de formar profissionais com tal perfil,
pois, conforme o pensamento de Barnett (2005, p. 107-108):
O novo vocabulário de educação superior evidencia que a sociedade
moderna está chegando a outras definições de conhecimentos e raciocínio.
As noções de habilidades, vocação, capacidade de transmissão,
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competências, resultados, aprendizagem pela experiência, capacidade e
iniciativa, tomadas em conjunto, são sinais de que as definições tradicionais
de conhecimento já não são consideradas adequadas para os problemas da
sociedade contemporânea.

O “vocabulário de educação superior”, contido nas palavras de Barnett (2005),
evidencia elementos de uma formação por meio do desenvolvimento de
competências, atitudes e valores que preconiza a constituição de um profissional
que não domina apenas um saber fazer ou um fazer desprovido de criticidade,
valendo-se de reflexão, investigação, humanidade, autonomia e criatividade.
Antes de expor sobre as possibilidades de um ensino orientado para o
desenvolvimento de competências, é importante elucidar que, nesse estudo, a
competência é compreendida como um saber fazer articulado com o compromisso
político pela emancipação (SAVIANI, 2008). Nesse sentido, o desenvolvimento de
competências para a formação profissional refuta a concepção orientada na década
de 1970, quando se defendia a perspectiva da pedagogia de objetivos ligada a uma
prática instrucionista. Por conseguinte, assume um olhar construtivista, no qual as
competências “[...] são abordadas como possibilidade de inclusão, formação integral
do indivíduo e de desenvolvimento [...].” (BEHAR, 2013, p. 21).
A competência refere-se “[...] à natureza dos esquemas de pensamento que
permitem a solicitação, a mobilização e a orquestração dos recursos pertinentes em
situação complexa e em tempo real.” (MACEDO, 2000, p. 15-16). A partir dessa
compreensão é que a concepção de uma formação profissional por meio do
desenvolvimento de competências se fundamenta. Tal perspectiva emerge como
uma consequência da necessidade de suplantar um ensino que, geralmente, se
restringe a uma aprendizagem memorizadora de conteúdos, aspecto que impede
uma ação profissional competente, na qual os desafios que surgem no cotidiano
laboral são enfrentados de maneira criativa, autônoma e ética.
Sobre a formação profissional por meio do desenvolvimento de competências,
é importante alinhar, nesse trabalho, o que se entende por esse modelo, pois há
uma multiplicidade de definições sobre essa concepção. Uma, em particular, que
refutamos, se aferra à ideia de que a lógica de formação considera um saber fazer
meramente técnico e racionalista, esvaziado de criticidade, valores e protagonismo
profissional, a serviço e validado pelo mercado de trabalho. Nessa concepção, a
formação por competências estaria subordinada
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[...] às exigências do mercado, o qual poderia estabelecer inclusive os
padrões de qualidade. Isso poderia reduzir o ensino a um treinamento [...].
O homem se torna um mero recurso, “recurso humano”, deixando de ser
sujeito e passando a ser um objeto do capital moderno. (RICARDO, 2010, p.
610).

O conceito de formação por competências ancorado nesta investigação está
relacionado intrinsecamente ao paradigma emergente, considerando-o uma
formação profissional que intenciona o desenvolvimento do potencial transformador
do indivíduo, contrário à ideia de treinamento de meros “fantoches” a serviço da
lógica do mercado e do capital. De acordo com o viés que se toma como
fundamento, a formação requer que os educandos acionem, além de um conjunto de
habilidades que se articulam entre si para resolução de uma situação concreta
profissional ou social, uma diversidade de conhecimentos do senso comum,
científicos ou profissionais, e que também estejam aptos a desenvolver atitudes e
valores sociais e culturais, a comunicação e a capacidade de cooperação entre
pares (SANZ DE ACEDO LIZZARAGA, 2010).
Todas essas habilidades, saberes, atitudes, valores e destrezas que
compõem o ato competente devem ser permeados pelo senso crítico, pela
autonomia, pela autorregulação e pelo protagonismo. Não se trata de um processo
de

adestração,

mas

de

uma

formação

mais

complexa,

que

requer

o

desenvolvimento integral dos estudantes.
De acordo com alguns estudos (POZO; PÉREZ ECHEVERRÍA, 2009; SANZ
DE ACEDO LIZZARAGA, 2010; SACRISTAN et al, 2011) as formações que têm em
sua base o desenvolvimento de competências têm, em comum, as seguintes
características:

a) são reativas às aprendizagens academicistas, conteudistas e memoríticas,
comuns nas práticas de ensino tradicionais, definidas por conhecimentos que
se perdem na memória ou ficam apenas como erudição. A sistematização da
aprendizagem por meio de competências requer solidificar o que se aprende,
conferindo funcionalidade a essa aprendizagem;
b) organizam a formação tendo como enfoque as competências a desenvolver
para uma determinada profissão, o que não significa que se restringem,
apenas, ao saber fazer;
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c) as aprendizagens adquiridas podem ser utilizadas como recursos para o
desenvolvimento de qualquer ato humano, não só na esfera prática, mas na
intelectual, de atitudes e de expressão/ comunicação.

No campo da formação profissional, as competências podem ser instituídas
como genéricas e específicas. As competências genéricas são aquelas que,
independentemente do contexto da aprendizagem, devem ser desenvolvidas em
todos os planos de estudos, pois são relevantes para desempenhar de maneira
eficiente qualquer profissão. Já as competências específicas se referem às
capacidades e aos conhecimentos pertinentes a cada componente curricular e a seu
desempenho profissional, ou seja, são competências inerentes a um perfil formativo
e profissional, que requer “[...] un conjunto de conocimientos declarativos (teóricos),
procedimentales (prácticos) y condicionales sobre e cuando y cómo ejecutar
determinadas acciones.”4 (SANZ DE ACEDOLIZZARAGA, 2010, p. 22).
As competências genéricas são relativas às capacidades cognitivas, sócio-afetivas, tecnológicas e metacognitivas. As capacidades cognitivas se associam,
principalmente, aos processos intelectuais e englobam as habilidades de analisar,
sintetizar, gerir e buscar informações, tomar decisões e resolver problemas; as
sócio-afetivas estão ligadas à capacidade de convivência com outros, de saber
trabalhar em grupo de forma cooperativa, ser empático e gerenciar as emoções; as
tecnológicas são pertinentes à capacidade de buscar e manejar informações através
das tecnologias da informação e comunicação; e, por fim, as metacognitivas, que
são inerentes à capacidade de conhecer seus próprios processos cognitivos e saber
realizar a regulação de suas condutas. Para tanto, envolve as habilidades de
planejar monitorar e avaliar, além da necessidade de “[...] aprender a aprender, el
aprendizagem autônomo y la aplicación de los aprendizajes.”5 (SANZ DE ACEDO
LIZZARAGA, 2010, p. 22).
Coadunando com essa ótica, o ensino para profissionalização deve
proporcionar a aprendizagem para atuar na complexidade, o que significa construir
as competências, genéricas e específicas, que possibilitem a resolução de
problemas e situações que, em contexto real, não são apresentadas de maneira
4

“[...] um conjunto de conhecimento declarativos (teóricos), processuais (práticos) e condicionais
sobre e quando e como executar certas ações.” (tradução nossa).
5
“[...] aprender a aprender, a aprendizagem autônoma e a aplicação das aprendizagens.” (tradução
nossa).
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simples e nem com um número reduzido de possibilidades para resolvê-las, a partir
de respostas estereotipadas e problemas, igualmente, estereotipados (ZABALA;
ARNAU, 2010).
Os problemas são desafios que exigem uma capacidade criativa de lidar com
incertezas, pois são abertos e indefinidos, cuja resolução depende de um movimento
interno, implicado e estratégico do sujeito (POZO; PÉREZ ECHEVERRÍA, 2009).
Essas características tornam fundamental o desenvolvimento da autonomia e da
participação ativa de quem se envolve na resolução de situações desafiadoras. Para
tanto, as práticas de ensino-aprendizagem alicerçadas no paradigma hegemônico
necessitam transcender o processo de significação baseado na observação,
reprodução e condicionamento, dando lugar a estratégias que concedam aos
estudantes a oportunidade de experimentação, manipulação e descoberta, o que vai
requerer participação ativa e autonomia discente.
É importante ressaltar que, na perspectiva do desenvolvimento das
competências, a teoria não necessariamente antecede a prática e deve estar
articulada com os desafios profissionais a serem enfrentados. Nesse sentido,
necessariamente, teoria e prática se articulam dialeticamente, fundamentadas na
práxis e a partir de uma ação reflexiva (LUCARELLI, 2009). A capacidade em
relacionar a teoria à prática pode ser entendida como a concretização da práxis, que
se configura em uma prática respaldada teoricamente na qual os estudantes,
desafiados por um ensino problematizador e que propicie experiências concretas e
relacionadas ao seu campo profissional, constroem a competência de refletir sobre o
que sabem e transpor esses conhecimentos, com eficiência, para uma situação real.
Para o alcance da articulação da teoria com a prática, é fundamental o
desenvolvimento da competência de transferência, que significa aprender algo em
uma circunstância e depois ser capaz de aplicá-la em uma situação diferente. Para
realizar a transferência relacionada aos conhecimentos, habilidade, estratégias e
atitudes, “[...] han de estabelecerse corespondencias com otros contenidos, lo cual
depende, em gran medida, de la profundidad com la que se haya compreedido el
contenido que se queira transferir.”6 (SAN DE ACEDO LIZARRAGA, 2010, p. 119).
A relação entre teoria e prática deve, através do ensino para a formação
profissional, intencionar o desenvolvimento da práxis e da competência de
6

“[...] devem ser estabelecidas correspondências com outros conteúdos, o que depende, em grande
medida, da profundidade com que o conteúdo que será transferido é entendido.” (tradução nossa).
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transferência, a partir das quais o estudante desenvolve a capacidade de
ressignificar a realidade de maneira criativa e autônoma, preparando-se para os
desafios concretos de seus contextos laborais, transcendendo a mera aplicação
teórica a situações práticas. O discente que trilha essa senda está talhado para
promover transformações significativas, tanto para seu desenvolvimento profissional,
quanto para o benefício social.
De acordo com estudos (RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2004; TARDIF,
2012) a formação de profissionais pertencentes a qualquer área presume que o
ensino, principalmente os de natureza interdisciplinar, abranja o contato com
problemas autênticos do contexto da prática, norteando os conteúdos a serem
aprendidos, na intenção de indagar e responder a estas questões. A partir dessa
visão, a articulação da teoria com a prática se torna semelhante a um processo de
pesquisa: se inicia com um problema, surge de uma inquietação que só é possível
ser resolvida ou respondida por intermédio de um processo sistemático, de
investimento na compreensão dos aportes teóricos pertinentes, da eleição de uma
estratégia de coleta e análise dos dados, de proposições de intervenção e
construção de um movimento de ação e reflexão sobre a ação. A relação teoria e
prática, alicerçada por uma lógica de investigação e proposição que tem como ponto
de partida os problemas da prática, configura-se como dialógica, autoral, capaz de
favorecer o desenvolvimento de competências profissionais que serão solicitadas
futuramente, no exercício laboral.
Assim, o ensino com pesquisa utilizado como estratégia para a formação
profissional e para favorecer a articulação da teoria com a prática representa uma
oportunidade de romper com a relação hierárquica historicamente instituída dessa
relação. Este percurso metodológico intenciona, conforme defende Paoli (1988), a
diferenciação entre ensino com pesquisa (marcado pelo desenvolvimento de
competências intelectuais para a reflexão, indispensáveis para a formação de
profissionais) e ensino para a pesquisa (formação do pesquisador, desenvolvida nos
cursos de pós-graduação stricto sensu). Temos, deste modo, a adoção da
historicidade, da provisoriedade e da relatividade dos conteúdos das disciplinas.
A articulação entre ensino e pesquisa tem como aspecto fundante o aprender
a aprender, o desenvolvimento de “atitudes” de investigação, propensão para
apreender conhecimentos de forma criativa e inteligente e não reprodutivista,
comportamentos primordiais para assumir uma ação profissional de forma

43

competente. Apostar na atuação autoral, criativa, é apostar na experiência
significativa de aprendizagem que parte de situações-problema e questões
implicadas com a futura realidade laboral do estudante. O estímulo nesta direção
possibilita o desenvolvimento da capacidade de análise e síntese, dentre outras
habilidades intelectuais, como: decompor, recompor argumentos, estabelecer
relações; elaborar abstrações e interpretações a partir dos dados; aprimorar a
expressão oral e escrita; desenvolver o pensamento crítico, construtivo e
independente.
As experiências significativas de aprendizagem se referem àquelas para as
quais os alunos atribuem sentido para a sua formação (MOROSINI, 2006). A
compreensão sobre o termo “sentido”, nesse estudo, está apoiada na concepção de
que o ato de aprender significativamente perpassa os elementos motivacionais,
afetivos e relacionais do estudante (COLL et al, 1997). Para um conhecimento novo
fazer sentido, é necessário que haja uma experiência de aprendizagem que possa
ter um propósito claro, interessar e implicar autonomamente o estudante. Podemos
dizer, então, que experiências significativas de aprendizagem:
Em geral, transgridem o espaço acadêmico e são, normalmente,
transgressoras, também, do tempo, tendo um caráter muito mais
policrônico; são compatíveis com um mundo complexo, denso,
multidisciplinar, exigindo soluções para muitas coisas ao mesmo tempo.
Trata-se de experiências que estimulam o desenvolvimento de projetos e
onde há de se jogar com os imprevistos e singularidades do momento.
(MOROSINI, 2006, p. 425).

Em uma formação na qual o estudante é incentivado a refletir sobre
situações-problema concretas relativas a suas formas de agir e pensar, a profissão
deve incorporar aspectos como o caráter temporário e relativo dos conteúdos, a
incerteza e o contexto sócio-histórico. O alcance desta meta só pode ser efetivado
mediante o desenvolvimento da articulação entre teoria e prática, tendo como
possibilidade para esse desenvolvimento a articulação do ensino com a pesquisa.
A formação de profissionais pautada na construção de tais habilidades e
competências também precisa estar alicerçada no desenvolvimento de atitudes e
valores

dos

estudantes

universitários,

futuros

profissionais. Neste

estudo,

compreendemos atitudes como um conjunto sistematizado de representações,
princípios

e

concepções

que

demonstram

uma

disposição,

favorável

ou

desfavorável, para a atuação pertinente a um determinado objeto social. As atitudes
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também se caracterizam pelo fato de poderem ser aprendidas a partir das
experiências (TRILLO, 2000). Compreende-se, ainda, que as atitudes e valores são
elementos inter-relacionados, pois “[...] as atitudes possuem uma componente
valorativa, constituem algo semelhante à cristalização de valores assumidos.”
(ZABALZA, 2000, p. 20). O desenvolvimento de atitudes e valores é atravessado
pela ética, pelo respeito à alteridade, à integridade, à criatividade e à autonomia,
pela apreensão de valores políticos, históricos, culturais e sociais baseados na
melhoria da qualidade de vida da sociedade.
Nas práticas de ensino baseadas no paradigma hegemônico, não há
investimento na formação de profissionais para o desenvolvimento intencional de
atitudes e valores. Não existe, nesse modelo, um lugar de importância para o ensino
de atitudes e valores necessários ao desenvolvimento da profissionalização e
profissionalismo dos estudantes, pois há um consenso de que não é um papel do
professor universitário auxiliar seus estudantes a construírem essas aprendizagens.
Essa concepção se origina na percepção de que o ensino de adultos não envolve
tais aprendizagens e se espera que os estudantes já ingressem na universidade
com as atitudes e valores plenamente aprendidos e ajustados.
Um exemplo desse aspecto está relacionado à motivação dos estudantes.
Crê-se, conforme o paradigma hegemônico, que não se trata de uma problemática
para o ensino superior. Por este princípio, os estudantes desse nível de ensino,
como já são auto-orientados e tem suas intenções claras sobre o próprio processo
formativo, já deveriam estar previamente motivados. Caso não estejam, essa não
deve ser uma preocupação dos docentes (MONEREO; POZZO, 2009a).
Na prática, o que geralmente acontece é uma situação de responsabilização
do estudante por sua própria construção de atitudes e valores durante o seu
processo de formação, como se não fizesse parte do papel do professor refletir
sobre estratégias para ressignificar determinadas atitudes e valores que os
estudantes apresentam, incentivando atitudes que considerem desejáveis e que
concorrem para o desenvolvimento integral deles. O professor que queira se subtrair
ao paradigma hegemônico “[...] paralelamente, deve tentar estimular [no aluno] o
desenvolvimento de outras atitudes novas que possam desempenhar um papel
igualmente positivo no que diz respeito à sua educação integral.” (ZABALZA, 2000,
p. 37).
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Além de não ser possível contar com o ingresso de estudantes “ideais”,
devido à diversidade e à heterogeneidade presentes nas salas de aula
contemporâneas, há a necessidade de se ensinar atitudes e valores específicos a
uma formação profissional. Portanto, ao ignorar ou relegar ao segundo plano esses
conhecimentos, impossibilita-se a formação alicerçada em um projeto social de
democracia e bem comum e arrisca-se à inserção no mercado de profissionais
despreparados para lidar, de forma ética e competente, com as diversas situações
desafiadoras e inusitadas que surgirão em seus cotidianos de trabalho. A
desconsideração de tais aprendizagens no processo de profissionalização pode
acarretar uma formação puramente técnica e esvaziada de conhecimentos sobre a
condição humana, que requer compreender o seu caráter interdependente entre
sujeito e sociedade, já que “[...] um indivíduo não é apenas parte da sociedade, o
todo da sociedade está contido nele, na linguagem, na cultura.” (MORIN, 2015, p.
140).
Pesquisadores (TRILLO, 2000; MONEREO; POZO, 2009b; MORIN, 2015)
apontam a importância e a viabilidade de se desenvolver atitudes e valores no
ensino superior. Sua relevância se mostra na possibilidade de promover uma
formação profissional na qual os estudantes possam construir comportamentos
positivos e desejáveis, com fins de constituir um perfil profissional mais competente,
ético e capacitado para lidar com as incertezas do contexto contemporâneo. No
plano macro, também é útil para contribuir com uma sociedade mais justa,
democrática, com pessoas que comunguem de um projeto social e para o bem
comum. Assumir uma perspectiva de ensino e aprendizagem dessa natureza
significa investir no desenvolvimento integral do indivíduo, não a partir da prioridade
concedida aos saberes puramente acadêmicos, mas considerando, além do
desenvolvimento de competências e das capacidades cognitivas de apreensão,
articulação e construção de saberes e conhecimentos, o lugar para uma elaboração
pessoal afetivo-emocional e das atitudes e valores (MASETTO, 2003). As
capacidades relativas à dimensão afetivo-emocional requerem o desenvolvimento de
atitudes e valores, gerando autoconhecimento progressivo. Para tanto, os
estudantes

devem

experimentar

percursos

formativos

que

propiciem

um

conhecimento de si, das suas limitações e possibilidades, bem como a experiência
do diálogo, da negociação, da relação em grupo, que podem favorecer a
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autocompreensão, ajudando-os a constituir atitudes e valores de forma consciente e
com base em uma construção pessoal.
Trillo (2000) reflete sobre a dimensão mais emocional do ato de aprender.
Pensando sobre as atitudes dos estudantes universitários, o teórico pondera “[...]
quais são os objectos susceptíveis de provocar uma atitude? E quais são as crenças
que os estudantes desenvolvem a esse respeito?” (TRILLO, 2000, p. 243). No
exercício de responder a tais questionamentos, o autor concede pistas para algumas
atitudes, comumente vistas no contexto universitário, com o intuito de suscitar a
discussão e a reflexão sobre como eleger uma formação de profissionais que possa
reverter um cenário desfavorável à aprendizagem significativa dos estudantes.
As atitudes desfavoráveis a um projeto emancipador de ensino elencadas por
Trillo (2000) estão relacionadas com os seguintes comportamentos:

a) frente ao conhecimento, são possíveis as atitudes de indiferença, soberba ou
veneração, que, respectivamente, tornam os estudantes acomodados,
inconscientes de

seus próprios desconhecimentos ou

crédulos

que

sacralizam o conhecimento, tornando-o um dogma;
b) frente

à

aprendizagem,

evidenciam-se

as

atitudes

de

inibição

ou

subordinação, nas quais os estudantes adotam postura alienada ou
desenvolvem relações de dependência passiva e sem criticidade para com a
ação de aprender;
c) em relação aos docentes, aparece uma atitude de submissão ou displicência,
nas quais os educandos adotam condutas de dependência acrítica ou de
indiferença perante o professor;
d) no que concerne à formação profissional, eclodem comportamentos de
desprezo às convenções ou de cessão da responsabilidade pelos seus
próprios processos formativos por parte dos estudantes;
e) e, por fim, frente a seus próprios pares, percebem-se atitudes individualistas
por parte dos estudantes.

O exposto leva a reconhecer que atitudes dessa natureza impactam
sobremaneira na formação dos futuros profissionais. Tornam-se imperiosas ações
mais incisivas das Instituições de Ensino Superior para a superação de tal contexto,
pois
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[...] ainda que fosse possível alegar que todos esses desvios às normas são
casuais, a questão é saber se em algum momento a Universidade, por seu
lado, planeou contrariá-lo, preveni-lo, ensinar de um modo deliberado na
direcção contrária a esse desvio. (TRILLO, 2000, p. 258).

O mesmo autor reflete sobre outras atitudes possíveis dos estudantes
universitários e que podem ser alcançadas a partir uma formação profissional
alinhada às concepções do paradigma de formação emergente. São elas:

a) uma atitude crítica do estudante frente ao conhecimento, questionando-o
enquanto verdade estabelecida e reconhecendo sua natureza incerta e
evolutiva;
b) uma atitude de questionamento e elaboração pessoal do estudante frente à
aprendizagem, acerca do que é transmitido pelo professor e pela literatura.
Imbuído desta atitude, o discente “[...] se esforça por desentranhar a lógica do
discurso e valorizar a sua aplicabilidade, indo além daquilo que é preciso para
obter um bom rendimento [...].” (TRILLO, 2000, p. 248);
c) uma atitude colaborativa e de busca frente aos professores, comportamento
pertinente ao estudante que compreende como estímulos os desafios que são
propostos

pelos

conhecimentos

docentes
e

e

experiências

espera
e

que

que

estes

sejam

compartilhem
profícuos

para

seus
seu

desenvolvimento pessoal e profissional;
d) uma atitude de cooperação dos estudantes para com seus pares, ou seja, um
comportamento solidário, no sentido de partilhar seus conhecimentos e
esforços;
e) uma atitude de compromisso do estudante para com um projeto pessoal de
aprendizagem que esteja articulado ao projeto de formação profissional,
desembocando em um comportamento protagonista, reflexivo, crítico e
exigente frente a sua formação profissional.

A constituição de tais atitudes necessita fazer parte de um projeto de
formação profissional que favoreça a realização de estratégias pedagógicas que
possibilitem a experimentação em situações relacionais reais e pertinentes aos
diferentes contextos de vida e de trabalho, para que seja possível o desenvolvimento
de comportamentos e valores baseado em uma perspectiva consciente e de
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elaboração pessoal dos estudantes. Nesse sentido, vale dizer que as avaliações da
aprendizagem também se incluem nesse processo, pois através delas se torna
possível compreender se as competências, os conhecimentos, as atitudes e valores
estão sendo aprendidos significativamente, com vistas a retroalimentar as futuras
práticas de estudantes e professores frente ao percurso de profissionalização e
profissionalidade dos aprendizes.
A despeito do processo de avaliação, no modelo hegemônico, principalmente
nas IES, se opta, geralmente, pela prática de exames, instrumento de verificação da
aprendizagem de natureza somativa, pontual, classificatória e excludente, que exige
dos estudantes a reprodução dos conhecimentos memorizados. Tais exames têm
um fim em si mesmos, pois não há uma reflexão posterior sobre os resultados
alcançados e mudanças nas práticas docentes a partir do insucesso dos estudantes.
Estes, por sua vez, são responsabilizados pelo fracasso ou êxito que lograram em
termos de alcance das notas. Essas práticas de avaliação dão origem a uma
pedagogia autoritária, pois os exames se configuram em instrumentos de poder e
barganha na relação entre professores e estudantes (LUCKESI, 2005).
Sob a influência do paradigma hegemônico, tais instrumentos têm como
intenção avaliar os estudantes, categorizando-os conforme uma escala de aquisição
de conhecimentos transmitidos nas aulas, bem como por sua capacidade de
reproduzir tais conteúdos por meio de memorização e repetição. O conteúdo
comunicado é percebido como conteúdo aprendido e, se essa aprendizagem
esperada não for evidenciada na avaliação, é por responsabilidade do estudante e
não por falta de investimento do docente no desenvolvimento de competências
cognitivas e atitudes dos discentes.
Nesse contexto, a avaliação tem em sua principal característica o controle, o
objetivo de verificar aprendizagens intelectuais adquiridas de maneira reprodutivista.
Estes exames são construídos tão somente pelo professor, sendo seus resultados
analisados de maneira unilateral, sem considerar os estudantes como partícipes do
processo. Nessa lógica, o ato de avaliar está claramente relacionado aos
conhecimentos dos conteúdos conceituais de disciplinas que, muitas vezes, estão
distantes das práticas profissionais. Essa disjunção entre teoria e prática se reflete
nos exames realizados, nos quais se exige que o estudante apresente, em um
tempo estipulado, o “[...] ‘conhecimento’ que [...] tem sobre um assunto, sendo
poucas vezes um meio para reconhecer a capacidade de resposta a problemas ou
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questões de profissão em contextos mais ou menos reais.” (ZABALA; ARNAU, 2010,
p.18).
Na contramão da avaliação da aprendizagem, própria do paradigma de
formação hegemônico, há a possibilidade da adoção de uma avaliação da
aprendizagem alicerçada no paradigma emergente, que intenciona contribuir para a
autorregulação e a ressignificação de teorias e práticas próprias dos estudantes,
através de uma mediação dialógica, formativa e experiencial, relacionando o ato de
avaliar à ação de aprender significativamente (VIEIRA, 2009). A autorregulação é
compreendida como um recurso cognitivo que se configura na capacidade do
estudante de autogerir sua aprendizagem, refletindo e avaliando suas atividades de
aprender antes de iniciá-las, durante sua execução e depois de as concretizarem.
Essa capacidade requer a participação ativa e autônoma do discente, que deve
mediar seu próprio processo de aprender e trabalhar de maneira precisa, sistemática
e responsável (SAN DE ACEDO LIZARRAGA, 2010).
Para a adoção de tal perspectiva, é fundamental que o estudante tenha um
papel central no processo de avaliação, responsabilizando-se por suas próprias
aprendizagens, reconhecendo suas fragilidades e potencialidades. Ademais, o
processo necessita ter objetivos claros, voltados para valores, procedimentos e
resultados de aprendizagem, além de favorecer estratégias que possibilitem a
retroalimentação

e

a

metacognição

de

reflexão

e

acompanhamento

da

aprendizagem (ANIJOVICH, 2011).
Uma possibilidade de avaliação que segue esses princípios é a avaliação
baseada em tarefas autênticas. Esta compreende um processo de reflexão
constante das capacidades desenvolvidas pelos estudantes, articulando seus
desempenhos com um perfil de competências delineado por um plano de estudos ou
por uma formação profissional que se almeje alcançar, tendo em vista a
autorregulação discente e a retroalimentação das aprendizagens adquiridas. Nesta
tendência, as atividades avaliativas devem possibilitar o pensamento complexo,
devem desafiar o educando na resolução de problemas relacionados a sua
formação profissional e contribuir para o desenvolvimento de atitudes e valores, bem
como

promover

estratégias

metacognitivas

(FERNÁNDEZ, 2014). É importante ressaltar que:

empregadas

pelos

aprendizes
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Lo “auténtico” es un concepto relativo. La distición de autenticidad solo se
estabelece en comparación con alguna otra realidad [...]. [El] carácter de la
evaluación queda definido por su vínculo com el mundo real, com la vida
cotidiana. Otra cuestión esencial que explica lo auténtico en la situación de
evaluación es la naturaleza de las demandas cognitivas, que deben
corresponderse a necesidades reales para el desarrolho de los estudiantes
7
como ciudadanos o como futuro profesionales. (BADIA, 2012, p. 90).

Com base no argumento supracitado, nessa tendência é fundamental a
criação

de

estratégias

apropriadas

para

o

desenvolvimento

de

algumas

competências dos discentes, como a capacidade de expressar opiniões de maneira
argumentativa, de agir de maneira autônoma e criativa, de tomar decisões e de
resolver problemas, dentre outras (ANIJOVICH, 2011). Há que refletir sobre os
objetivos de aprendizagem pertinentes a cada campo profissional e promover
estratégias de avaliação que auxiliem na construção e na compreensão do alcance
das competências almejadas.
Os aspectos refletidos na presente seção secundária demonstram o quanto é
complexa a atividade de ser professor e quantos desafios se impõem ao exercício
do magistério superior. O enfrentamento desses desafios de forma protagonista,
comprometida socialmente e ética requer a ressignificação da identidade do docente
universitário, na perspectiva da incorporação de saberes político-pedagógicos e de
competências diversas que lhe permitam promover um processo de ensino-aprendizagem facilitador do desenvolvimento de competências, atitudes, valores e
conhecimentos dos futuros profissionais que intencionam formar. Competências e
atitudes que, seguramente, não se aprendem por meio de um ensino prescritivo,
conteudista, mediante aulas magistrais, e sim por meio da vivência de um processo
formativo baseado na relação dialética entre a teoria e a prática, valorizando
problematização, tomada de decisão e elaboração autoral. Isto posto, torna-se
importante a reflexão sobre os saberes docentes necessários para um processo de
ensino-aprendizagem ancorado no paradigma emergente de formação profissional.

7

O "autêntico" é um conceito relativo. A distinção de autenticidade só é estabelecida em comparação
com alguma outra realidade [...]. [O] caráter da avaliação é definido por seu vínculo com o mundo
real, com a vida cotidiana. Outra questão essencial que explica o autêntico da situação de avaliação é
a natureza das demandas cognitivas, que devem corresponder a necessidades reais para o
desenvolvimento dos estudantes como cidadãos ou como futuros profissionais. (tradução nossa).
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2.3 SABERES E COMPETÊNCIAS DOS DOCENTES UNIVERSITÁRIOS
A docência, por ser uma atividade altamente complexa, requer um conjunto
de saberes pertinentes ao seu exercício. Esses saberes englobam conhecimentos,
habilidades, competências e percepções que tornam o professor capacitado para
assumir o magistério, embora sejam saberes plurais e temporais, construídos no
percurso de uma história de vida e de profissão (TARDIF, 2012). É importante
ressaltar a diferença entre saberes e conhecimento, contudo. Apesar de
relacionados, não são sinônimos. O conhecimento é uma construção social
organizada e disponibilizada para as pessoas. Para que o conhecimento ganhe
status de saber, necessita ser ressignificado através de um processo de
incorporação e apropriação de forma singular por cada indivíduo. É o "[...] que es
sabido, lo que ha sido adquirido, un estado estático y una apropiación íntima, algo
que, se supone, no ha de ser olvidado ni perdido."8 (BEILLEROT et al, 1998, p. 21).
Muitos autores se debruçaram sobre a organização e classificação desses
saberes (SAVIANI, 1996; GAUTHIER, 1998; SHULMAN, 2005; PIMENTA, 1998;
SOARES; CUNHA, 2010; TARDIF, 2010). Uma diversidade de tipologias foi
sistematizada, na tentativa de abarcar a quantidade de saberes importantes e
pertinentes ao exercício da profissão de professor. O tema é prolífico, e observa-se
que:
Os saberes profissionais dos professores parecem ser, portanto, plurais,
compósitos, heterogêneos, pois trazem à tona, no próprio exercício do
trabalho, conhecimentos e manifestações do saber-fazer e do saber-ser
bastante diversificados e provenientes de fontes variadas, as quais
podemos supor também que sejam de natureza diferente. (TARDIF, 2010,
p. 61).

Considerando o aspecto plural, multidimensional e idiossincrático dos saberes
docentes, para efeito desta pesquisa, serão selecionados os que se articulam ao
objeto de estudo em questão, levando em conta os saberes relacionados aos
aspectos didático-pedagógicos, político, relacional, disciplinares e os oriundos da
experiência.
Diante do exposto, cabe afirmar que ser professor universitário pressupõe o
domínio dos saberes disciplinares, que são compreendidos como conhecimentos
8

"[...] que é conhecido, o que foi adquirido, um estado estático e uma apropriação íntima, algo que,
presumivelmente, não deve ser esquecido ou perdido.” (tradução nossa).
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específicos da matéria ou do campo, das disciplinas nas diversas áreas do saber e
do ensino, que são transmitidos aos estudantes. Entretanto, esse domínio não pode
ser confundido com uma apreensão enciclopédica, pois o professor, especialista de
uma determinada área, além de dominar os saberes pertinentes a esse campo, deve
se indagar acerca do significado de tais conhecimentos para si, para os estudantes,
para a formação profissional e para a sociedade de um modo geral (PIMENTA,
1998). Esse processo de indagação permanente sobre os sentidos, significados e
importância acerca dos conhecimentos que se ensina permite ao docente uma
ressignificação crítica desses saberes, incluindo-os na formação profissional de
forma reflexiva e consciente.
Há, também, os saberes das experiências, construídos a partir do próprio
exercício da atividade profissional dos professores, nas inter-relações com
estudantes e seus colegas de profissão, por meio dos quais os docentes
interpretam, compreendem e orientam sua profissão e sua prática cotidiana em
todas as suas dimensões (GAUTHIER, 1998; TARDIF, 2010).
Os saberes didático-pedagógicos se articulam intimamente com a ação
profissional do docente, relacionando-se aos conteúdos das ciências da Educação.
Englobam as formas de seleção, organização e apresentação dos conhecimentos,
tornando-os mais acessíveis aos neófitos e possibilitando a aprendizagem
significativa. Mas os saberes didático-pedagógicos também incitam que as maneiras
de pensar e agir dos educadores se desenvolvam de forma crítico-reflexiva,
ancoradas nas estruturas culturais, afetivas e cognitivas dos estudantes (CUNHA,
2006; GAUTHIER, 1998). Os saberes didático-pedagógicos são, nas palavras de
Libâneo (2000), os saberes que podem transformar os conhecimentos científicos
ensinados em algo acessível, significativo e motivador para os estudantes.
Os saberes estão relacionados à ambiência da aprendizagem, e incluem a
destreza do professor em estimular a curiosidade dos estudantes e implicá-los com
a proposta de ensino e as atividades dela resultantes. Essa competência requer uma
compreensão das condições de aprendizagem e das diversas possibilidades,
relacionando conhecimento e ação social (CUNHA, 2010). Conforme Coronado
(2009), esse saber está articulado à competência docente de criar materiais,
recursos, atividades e contextos de aprendizagem. Isto requer a criação de “[...]
herramientas culturales mediadoras de la acción. Tiene como fin facilitar la práctica
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docente y el contato de los alumnos com unos contenidos culturales selecionados e
estructurados.”9 (CORONADO, 2009, p. 131).
Os saberes se referem à capacidade do professor com relação ao
planejamento das atividades de ensino, englobando as habilidades de conceber
objetivos de aprendizagem, estratégias e proposições para o desenvolvimento de
uma ação pedagógica efetiva. Pressupõem a capacidade de dimensionar o tempo
disponível, articulando-o com a condição dos estudantes e os propósitos de
aprendizagem. Requerem domínio do conhecimento disciplinar que o professor se
dispõe a ensinar, sua estrutura e viabilidade de relações (CUNHA, 2010).
A capacidade de planejar é compreendida como uma competência cognitiva
complexa, pois tal ato requer que o docente sequencie os conhecimentos que
pretende ensinar, articulando atividades, ações e eventos nos processos de
ensinagem. O planejamento pedagógico prevê imprevistos e a necessidade de
trilhar caminhos alternativos, vez que o processo está sujeito a constantes
retificações, dependendo da tomada de decisão que o professor adota.
Há, também, os saberes relacionados à condução da aula nas suas diversas
possibilidades. A partir desses saberes, o professor deve ser capaz de ser o autor,
junto com seus aprendizes, de metodologias que promovam aprendizagens
significativas. Temos aí a possibilidade do protagonismo intelectual, imprescindível
para atuação de docentes e discentes (CUNHA, 2010). Os atos de ensinar e
aprender não podem ser considerados disjuntos, já que o ensino intencional tem
como objetivo primordial promover aprendizagem significativa, o que requer suporte
nas estruturas culturais, cognitivas e afetivas dos educandos nas novas
aprendizagens (CUNHA, 2010). Além disso, não se pode perder de vista que quem
ensina, imbuído na perspectiva apoiada por Freire (1996), deve estar disponível para
aprender com seus pares e com seus estudantes.
Já os saberes relacionados com o contexto sócio-histórico dos estudantes
são concernentes à competência docente de fomentar a compreensão crítica dos
aprendizes sobre sua condição social, cultural e de provocar uma construção de
conhecimento de forma autobiográfica e possibilitadora da afirmação de suas
identidades social, cultural e pessoal. Na concepção de Freire (1996), equivaleria a
respeitar os conhecimentos do educando, trazendo para as discussões em sala de
9

"[...] ferramentas culturais mediadoras da ação. O objetivo é facilitar a prática docente e o contato
dos alunos com conteúdos culturais selecionados e estruturados.” (tradução nossa).
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aula a realidade concreta por eles vivenciada, articulados com os conhecimentos da
disciplina que se pretende ensinar. Requer também, conforme defende o mesmo
autor, o reconhecimento da identidade cultural dos estudantes, o que significa
conquistar a capacidade de “[...] propiciar condições para que os educandos, em
suas relações, sejam levados a experiências de assumir-se. Como ser social e
histórico, ser pensante, transformador, criador [...].” (FREIRE, 1996, p. 19).
Os saberes relacionados ao ato de avaliar a aprendizagem se delineiam pela
capacidade de revisitar os caminhos trilhados, os objetivos de aprendizagem
elegidos e as estratégias de avaliação que possibilitem um processo de
retroalimentação constante das conquistas e desafios de estudantes e professores.
Exigem dos docentes a capacidade pedagógica e sensível de interpretar e
reconhecer o desenvolvimento dos seus estudantes.
Os saberes relacionados à cultura institucional, na qual a prática pedagógica
é exercida, contemplam, dentre outros aspectos, conquistar a capacidade de
reconhecer as redes sociais e culturais que orientam esse lugar e como elas se
entrelaçam, além da compreensão do papel da educação superior na construção do
Estado democrático.
A despeito dos saberes apresentados, é importante ressaltar que o acesso
aos conhecimentos da área pedagógica não necessariamente se traduz em saberes
e práticas. Para que seja possível essa consciência sobre a prática, o educador
deve confrontar esses conhecimentos com sua experiência do cotidiano de sala de
aula. Pimenta (2005, p. 26) afirma: “O futuro profissional não pode constituir seu
saber-fazer senão a partir de seu próprio fazer. Não é senão sobre essa base que o
saber, enquanto elaboração teórica se constitui.”. Dessa maneira, é imprescindível o
entendimento da estreita relação que existe entre teoria e prática pedagógica, e de
que ambas são necessárias para a construção da identidade profissional docente.
Ainda no que concerne aos saberes necessários para o exercício da docência
universitária, cabe considerar as dimensões apontadas por Perrenoud e outros
(2002, p. 45):
a) prática: capacidade de pensar, coordenar, propor, orientar e executar o
trabalho pedagógico no âmbito da escola, dos sistemas de ensino ou
em outros contextos organizacionais, educacionais e culturais,
envolvendo diferentes sujeitos, sejam isolados ou em grupos,
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compreendendo

os

problemas

fundamentais

do

processo

de

aprendizagem-ensino;
b) político-social: compreensão de que a prática profissional está inserida
num contexto social mais amplo, o que requer a vinculação do projeto
educativo ao projeto político-social, comprometido com a construção de
uma sociedade autônoma e consciente;
c) inter-relacional: compreensão dos profissionais como seres sociais que
entendem a si mesmos e ao grupo social na dinâmica afetiva.

Sobre os saberes de natureza política, compreende-se que se encontram
relacionados ao entendimento da conjuntura sócio-histórica que afeta o fenômeno
educativo, visto como resultante de uma construção social de caráter dialético.
Trata-se de um constante processo histórico de elaboração, no qual os professores
agem como sujeitos da práxis, desenvolvendo saberes em uma concepção de
construção coletiva da sociedade. A produção de saberes de natureza política
demanda a compreensão dos objetivos, propósitos e valores educativos, além dos
seus princípios filosóficos e históricos (SHULMAN, 2005). Acrescentam-se a esses
saberes os relativos à capacidade do professor de constituir ações voltadas para a
elaboração de valores direcionados para inter-relações articuladas ao significado da
existência humana, de natureza ética e política, alicerçadas por uma perspectiva de
ser humano, de cidadão e de sociedade (PIMENTA; ANASTASIOU, 2010; TARDIF,
2010).
Já os saberes inter-relacionais são aqueles que capacitam os professores a
constituírem uma interação com os estudantes, favorecendo sua apropriação dos
conteúdos e práticas formativas, como também um desenvolvimento positivo das
relações entre pares e consigo mesmos. Considerando a prática docente como
fundamentalmente de natureza relacional, esses saberes são imprescindíveis para a
construção de aprendizagens significativas dos estudantes, entendendo que a ação
do professor, em sua prática,
[...] não é exercida sobre um objeto, sobre um fenômeno a ser conhecido ou
uma obra-prima a ser produzida. Ela é realizada concretamente numa rede
de interações com outras pessoas, num contexto onde o elemento humano
é determinante e dominante. (TARDIF, 2010, p. 49).
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Diante do exposto, não é possível, levando em consideração que a tarefa de
ser professor é eminentemente social, apresentar um contexto estático, pré-definido,
conforme a função de um trabalhador da indústria, que, de acordo com Tardif
(2012), tem na natureza do objeto do seu trabalho o material, geralmente seriado,
homogêneo, passivo, estabelecido e simples, passível de verificação e de ser
resumido a seus elementos funcionais. Em contrapartida, a natureza do objeto do
trabalho do professor são as pessoas, indivíduos e sociedade, com identidades
singulares e diversificadas, ativas e capazes de apresentar resistências. Abarca uma
parcela de determinação e autodeterminação, pois os indivíduos possuem a
oportunidade de exercer a liberdade, o que confere à natureza do objeto do trabalho
docente a complexidade. Não há como antever com segurança como os estudantes
irão se relacionar com o contexto de ensino e aprendizagem que a eles é
disponibilizado.
É

possível

apreender

os

saberes

docentes

como

competências,

compreendidas como saberes em ação. Entender alguns saberes, nessa
perspectiva, tem o intuito de tirá-los desse lugar de conteúdos declarativos, vago,
abstrato, distante da realidade, particularmente da prática profissional, e assumir o
status de práxis. É essencial, não obstante, não perder de vista a crítica atenta
diante da possibilidade do esvaziamento de uma reflexão mais aprofundada sobre a
ação, que pode advir quando do uso restrito e alienante do termo competência, no
qual se desarticula teoria e prática, texto e contexto, razão e emoção.
Contribuindo para a construção deste conhecimento, Sanz de Acedo
Lizarraga (2010) defende: a concepção de competências cognitivas complexas, que
intencionam a sistematização de saberes para tomada de decisões e capacidade
para

enfrentamento

de

situações-problema;

competências

metacognitivas,

relacionadas à consciência dos professores sobre seus próprios processos
cognitivos, à autorregulação dos comportamentos e da aprendizagem e à
transferência dos saberes adquiridos para diversificadas situações acadêmicas,
sociais, e profissionais; competências socioafetivas, relacionadas com a inter-relação, o trabalho em grupo, a colaboração, a empatia e o controle das emoções.
Infere-se, a partir do que foi expresso, que a formação para a docência
universitária, compreendida a partir do paradigma emergente, não pode estar
limitada a conhecimentos que se circunscrevam a uma perspectiva objetiva e
cognitivista. Não cabe a filiação teórica a uma ciência positivista que desqualifica
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quaisquer formas de conhecimento que não façam parte do seu estatuto
epistemológico (LIMA JR., 2007; SANTOS, 2010). Ao oposto, orienta-se na sua
prática e reflexão pelas dimensões objetiva e subjetiva da natureza humana, que se
relacionam e se exteriorizam de forma complexa, o que nos impulsiona a pensar a
atividade da docência universitária "[...] como um conjunto de ações que pressupõe
elementos de várias naturezas, o que impõe aos sujeitos por elas responsáveis um
rol de demandas, contribuindo para configurá-la como um campo complexo de
ação.” (ALMEIDA, 2012, p. 69).
A discussão empreendida torna importante e necessário compreender alguns
pressupostos que fundamentam a formação para a docência universitária, com
vistas ao desenvolvimento profissional dos professores.

2.4 FORMAÇÃO PARA A DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA
É importante compreender que a formação não se confunde com os conceitos
de instrução, treino, ensino ou educação (dentre outros). Trata-se de um fenômeno
complexo, que requer a implicação pessoal dos sujeitos e pressupõe um
desenvolvimento humano integral (SOARES; CUNHA, 2010). A formação de
professores pode ser concebida como um campo do conhecimento, de pesquisa e
de proposições teóricas e práticas que, a partir da dimensão da didática e da
organização das instituições de ensino, intenciona compreender os modos pelos
quais os docentes se relacionam, de forma individual ou coletiva, com experiências
de ensino e aprendizagem que podem ressignificar suas práticas, competências e
conhecimentos e que possibilitem o desenvolvimento em termos institucionais,
curriculares e de ensino, com vistas a possibilitar a aprendizagem significativa dos
seus estudantes (MARCELO GARCIA, 1999). No caso da formação de professores
universitários, devido às especificidades desse nível de ensino, há que se
considerar, fundamentalmente, três aspectos:
[...] [Deve] integrar a formação acadêmica (científica, literária, artística etc.)
com a formação pedagógica; precisa ter como foco a formação de
profissionais; se configura como formação de formadores e, como tal, exige
o isomorfismo entre essa formação e a prática profissional que visa formar.
(SOARES; CUNHA, 2010, p. 31).
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Além desses aspectos, é importante ressaltar que a formação baseada
nesses pressupostos necessita levar em consideração três lógicas que lhes são
inerentes (ALIN, 1996 apud RODRIGUES, 2006), como as lógicas do investimento,
da formação-ação e a lógica do projeto. Analisando a lógica do investimento, é
importante compreender que ela requer a implicação do sujeito em formação que,
por sua vez, reconhece suas necessidades, desejos e expectativas relacionados ao
processo de formação. Tais aspectos devem ser valorizados durante o percurso
formativo. Nesse sentido, a formação deve estar assentada na autonomia, na
vontade e na atitude voluntária do sujeito, pois só ele, por suas experiências e
conhecimentos, pode promover, de maneira protagonista e ativa, o seu próprio
desenvolvimento profissional e pessoal.
Quanto à lógica da formação-ação, compreende a dimensão do sujeito que se
forma no exercício da profissão docente e exerce, em um movimento que se
distancia da prática, mas não deixa de considerá-la, uma reflexão acerca dos
problemas complexos que o desafiam cotidianamente em sala de aula. Tem lugar
uma negociação, coletiva ou individual, que leva em conta as especificidades de
cada indivíduo (idade, estágio de desenvolvimento, lugar, etc.) e na qual os
conhecimentos precisam ser temporais e articulados com a prática correta do
docente (RODRIGUES, 2006).
A lógica do projeto coloca em relevo que, para o alcance de uma formação
significativa, o docente necessita possuir um projeto de formar-se. Isto significa que
o desejo de se formar do professor, fruto de uma elaboração pessoal, necessita
estar em consonância com o projeto institucional do formador. Portanto:
A formação profissional do professor implica concebê-lo como ator/autor da
sua trajetória de vida e emergente da teia econômica, social e cultural em
que está inserido e como profissional que busca a formação, reconhece
suas necessidades e as do contexto em que atua, se compromete
reflexivamente na transformação das práticas e na afirmação da
profissionalidade docente. (SOARES; CUNHA, 2010, p. 31).

A respeito das concepções sobre formação para a docência, é possível dar
destaque a duas grandes tendências, de acordo com o que defende Rodrigues
(2006, p. 20):
As orientações básicas para organizar a formação num dado sistema
educativo inscrevem-se numa filosofia educativa que, para efeitos de
análise, podemos situar ao longo de um continuum entre dois pontos
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extremos, consoante os objetivos que expressa. Podem ser conservadores
e orientados para uma lógica reprodutiva, desenvolvendo mecanismos de
acomodação e integração do professor na lógica social dominante, sendo
então a formação um meio para induzir os indivíduos a comportar-se em
conformidade; ou podem construir-se em objetivos de uma ideologia
emancipadora e crítica.

Percebemos que essas concepções de formação docente estão em dois
polos distintos, pois uma intenciona formar o professor a partir da prescrição,
baseada em uma lógica tecnicista e para reprodução de um determinado modelo de
docência dominante na lógica social vigente, enquanto a outra busca a formação por
meio de uma elaboração pessoal, autônoma, protagonista, reflexiva e crítica do
professor, tomando como pressuposto as suas próprias práticas pedagógicas.
Com o intuito de refletir sobre esses dois paradigmas de formação docente,
serão retomados os dois modelos referenciados por Ramalho e outros (2004): o
Modelo Hegemônico da Formação e o Modelo Emergente de Formação. É
importante deixar claro que essa divisão tem como objetivo apresentar uma
organização didática para subsidiar a reflexão sobre uma diversidade de práticas
formativas que tendem mais para uma concepção ou para outra. Buscar
esclarecimentos sobre os modelos pode favorecer a compreensão das práticas de
formação vigentes e auxiliar na busca por caminhos formativos alternativos.
Entretanto, é prudente assinalar que as concepções de formação são polissêmicas e
nenhuma “[...] explica e compreende na sua totalidade a complexidade da formação
de professores.” (MARCELO GARCIA, 1999, p. 32).
No modelo formativo hegemônico, os docentes tomam o lugar de alunos
passivos, tendo como função apenas ouvir atentamente as explanações de um
experto da área pedagógica, que prescreve conteúdos e estratégias de ensino, sem
relacioná-los com o contexto real de trabalho do professor. Não há a intenção de
provocar a reflexão e nem o processo metacognitivo sobre a ação docente.
A formação de professores sob o paradigma hegemônico lida com os
conteúdos pedagógicos de maneira estanque, isolada e sem articulação entre si,
seguindo

uma

lógica

cartesiana

(MACEDO,

2002).

Desconsideram-se

as

experiências profissionais do docente como ponto de partida e base estruturante do
processo formativo. Tal formação se baseia no treinamento de habilidades,
nomeadas como competências, mas sob uma visão aplicacionista, reducionista e
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instrumental, valorizando “um saber fazer” destituído de sentido e reflexão sobre o
que se faz.
Já no modelo emergente, a formação de professores está, em primeira
instância, baseada na própria ação do docente, que deve ser o centro do processo
de reflexão crítica sobre a prática, considerando sua relação dialética com a teoria.
Neste sentido, a prática pedagógica toma lugar de objeto de investigação para
transformação das ações docentes, empreendidas com o intuito de promover o
desenvolvimento de competências, atitudes e valores, almejando o desenvolvimento
profissional docente.
Entende-se como desenvolvimento profissional um conjunto de ações
permanentes desempenhadas pelo profissional em prol do aprimoramento e
desenvolvimento da sua atuação (DAY, 2001, 1995; MACIEL, 2009). Caracteriza-se
como uma série de estratégias adotadas e que geram transformações qualitativas
no decorrer da vida de um profissional. Podem ser ações de cunho pessoal ou
institucional e se referem às intenções sistemáticas de melhoria de seu desempenho
laboral (BENEDITO; FERRER; FERRERES, 1995).
O desenvolvimento profissional empreendido pelo professor corresponde a
um processo de aprendizagem permanente que o docente faz a partir da reflexão
sobre si e sobre sua prática, buscando a articulação entre as necessidades de
desenvolvimento pessoal, profissional e institucional, em prol da melhoria de suas
competências profissionais. Isso ocorre através do conhecimento profundo de si
próprio, do seu papel na instituição em que atua e da sua carreira (BENEDITO, 1991
apud GRAÇA, 2008). Para tanto, há a necessidade de implicação voluntária do
professor no seu próprio desenvolvimento profissional.
Esse modelo é sustentado por concepções de formação personalista, que
valorizam o professor crítico, investigativo e reflexivo, implicado com o seu próprio
percurso formativo e com intenções de promover mudanças em suas práticas de
ensinar, a fim de contribuir com a aprendizagem significativa dos seus estudantes.
Pensando com Marcelo Garcia (1999, p. 32) a este respeito, tem-se que “[...] a
orientação pessoal recorda-nos que aprender a ensinar é um processo de
transformação e não só de aquisição de novos conhecimentos e aptidões.”.
É dentro destas concepções de formação e das competências que se
deseja adquirir para poder vir a ser um bom profissional, que as pessoas
constroem, produzem conhecimento científico e pedagógico. A formação
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passa por esta construção, em que estão envolvidas as actividades de
investigação, de docência e do próprio desenvolvimento pessoal e social
dos respectivos actores e autores do processo. (TAVARES, 1997, p. 66).

Conforme esta tendência, é possível promover recursos inovadores de
formação para a docência. Por esta senda, teoria e prática se entrelaçam
continuamente e

possibilitam

uma

estreita

relação entre as experiências

pedagógicas vivenciadas e o movimento de pesquisa sobre elas e entre formadores
e professores (TARDIF, 2012). Diante desses aspectos, é possível se constituir uma
comunidade de aprendizagem na qual professores e formadores refletem sobre o
papel social da profissão de professor, seus desafios e possibilidades, criando,
coletivamente, proposições para o desenvolvimento da profissionalização e
profissionalidade do professor universitário.
A reflexão sobre a prática tem sido alvo dos discursos pedagógicos e das
pesquisas realizadas na área de formação de professores há décadas (DEWEY,
1979; MARCELO GARCIA, 1999; SCHÖN, 2000; NÓVOA, 2002; ALARCÃO, 2005;
KORTHAGEN, 2009). Aprimorar-se nesta dimensão requer a capacidade do
professor de se constituir como sujeito reflexivo, imbuído de uma reflexão sobre si,
sobre suas práticas, condutas e atitudes docentes, empreendendo um "[...]
movimento de volta sobre si mesmo ou movimento de retorno a si mesmo." (CHAUÍ,
1999, p. 14). Ser um professor reflexivo é uma das formas de situar-se em relação
às dimensões da profissão docente, é a competência pedagógica caracterizada pela
[...] capacidade de atuar nos cenários educativos com uma atitude critíco-reflexiva diante do saber científico, do comportamento ético e da
experiência estética. Logo, não se restringe ao domínio do conteúdo, às
habilidades de ensino e aspectos administrativos, mas se amplia num
processo de reflexão permanente sobre o processo de ensino e
aprendizagem, a pesquisa e a extensão, o contexto universitário, o próprio
desenvolvimento profissional e a dimensão política que permeia toda a ação
docente. (MOROSINI, 2003, p. 398).

A transformação das práticas pedagógicas, das representações sobre a
docência e das teorias implícitas trazidas pelos professores

se imbrica,

impreterivelmente, com a reflexão sobre a própria prática. É na oportunidade de
repensar suas ações, em um processo metacognitivo e de autorregulação, que os
professores são capazes de melhorar suas atuações profissionais. A reflexão sobre
a prática também é vista como um potente elemento na formação e desenvolvimento
profissional do professor, pois é no exercício de visitar-se constantemente,
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subsidiado por saberes baseados na pedagogia, que se torna possível ressignificar
a ação educativa.
Outro aspecto a ser observado é que a reflexão sobre a própria prática é um
movimento formativo de suma importância para o desenvolvimento profissional
docente. No entanto, essa reflexão deve se estruturar na consciência que convida o
docente a questionar e ressignificar suas práticas e teorias implícitas, capacitando-o
a construir suas próprias pedagogias e ideologias educacionais. Consiste, ainda, na
investigação, tomando como ferramentas os saberes pedagógicos e da sua área
específica de atuação profissional, de formas inovadoras de ensino-aprendizagem.
(KINCHELOE, 2006; VIEIRA, 2013).
Contudo, esse percurso reflexivo só é significativo quando o professor
considera, como ponto de partida e de chegada, as situações desafiadoras da
prática, com a intenção de transformar as suas representações, práticas e teorias
implícitas. Desta forma, a reflexão sobre a prática poderá colaborar para a
construção da profissionalidade docente na universidade (VIEIRA, 2009).
A reflexão, todavia, é um processo complexo, que compreende diversos
conteúdos e níveis de aprofundamento, transcendendo o cenário no qual se
realizam a prática docente e as estratégias de ensino. Engloba, ainda: a
investigação sobre as características dos estudantes; suas próprias (dos docentes)
habilidades e necessidades formativas; as teorias implícitas às práticas docentes; e
as peculiaridades essenciais da identidade/profissionalidade do professor e da sua
missão pessoal no exercício da docência (KORTHAGEN, 2009). A missão que o
professor se responsabiliza, de acordo com Korthagen (2009), estrutura o nível mais
profundo de reflexão sobre a prática, remetendo a implicação pessoal do educador a
seus ideais e finalidades morais, dos quais emergem as qualidades nucleares do
sujeito, tendo como parâmetro que “[…] uma missão de ajuda aos alunos
desenvolve autoconfiança, que poderá estar, muitas vezes, ligada às qualidades
nucleares como a sensibilidade, compreensão e/ou delicadeza.” (KORTHAGEN,
2009, p. 53).
A reflexão profunda, efetiva e sistemática, não ocorre de forma espontânea,
principalmente em uma sociedade marcada por uma valorização do ter em
detrimento do ser. Necessita ser desenvolvida pela experiência e provocada por
outros agentes (estudantes, colegas, assessores pedagógicos, livros, etc.).
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Desenvolver a reflexão sobre todos esses níveis é fundamental para a
construção de uma identidade docente mais humana e emancipadora, que exerça
sua autoridade sem autoritarismo, contribuindo para seu próprio crescimento
pessoal e profissional, bem como para o dos estudantes. Nessa perspectiva, as
iniciativas de formação necessitam se estabelecer em um projeto institucional de
desenvolvimento profissional docente e favorecer o envolvimento consciente dos
professores como formadores de outros profissionais. “Nesse sentido, o processo
formativo docente abarca ações auto, hétero e inter-formativas, integrando, assim,
as diversas dimensões envolvidas nesse processo.” (ISAIA, 2001 apud MOROSINI,
2006, p. 352). É importante trazer esclarecimentos acerca dessas três dimensões de
formação docente, pois são complementares e inter-relacionadas.
A Autoformação Docente consiste em um processo que considera os
docentes como conscientes e incumbidos por seus próprios percursos de formação,
em tempo em que produzem práticas formativas, as quais regulam. O destaque se
centra, fundamentalmente, na evolução e aprimoramento da pessoa do professor,
sob a ótica da especificidade da aprendizagem adulta, que comporta autonomia e
desejo de formar-se (MARCELO GARCIA, 1999).
Já os processos de interformação docente intencionam percursos formativos
que se realizam a partir de atividades interpessoais conduzidas entre todos os
professores que se relacionam com a formação de profissionais nas diferentes
áreas. O investimento no desenvolvimento das competências, valores e atitudes
pertinentes à profissão docente requer a participação de um coletivo que interage
em torno de necessidades e interesses comuns (MARCELO GARCIA, 1999).
Por fim, temos a heteroformação docente, um processo sistematizado e
realizado com a participação de pessoas externas, conhecedores da pedagogia que
se responsabilizam por ministrar palestras, oficinas e cursos, muitas vezes de
maneira transmissiva, conteudista e prescritiva. Nesse modelo de formação não há
uma preocupação com a implicação do professor, tampouco comprometimento de
ter como eixo estruturante do processo a prática do docente em formação
(MOROSINI, 2006).
É imperioso pontuar que processos formativos que recorram a agentes
externos podem favorecer a reflexão/investigação sobre a prática, gerar novos
conhecimentos pedagógicos e auxiliar o docente a gerar transformações

64

significativas em suas práticas; entretanto, para que isso seja possível, são pontos
fundamentais:
Iniciativas formativas não podem estar desvinculadas de ações
autoformativas decorrentes de uma necessidade conscientemente
constatada pelos próprios docentes. O assessoramento, quando feito por
membros externos, precisa levar em conta as questões e ansiedades
formativas próprias a um determinado grupo de professores, não sendo
consequentemente genérico a toda situação de formação. (ISAIA, 2001
apud MOROSINI, 2006, p. 352).

Sejam quais forem as iniciativas formativas empreendidas, incluindo as que
consideram a participação de um agente externo, necessário se faz considerar a
autoformação e a interformação como condições primordiais para favorecer o
processo de reflexão/investigação e transformação das práticas dos professores.
Considerando as diversas dimensões e perspectivas de formação, é
importante compreender como ocorre o desenvolvimento profissional na perspectiva
institucional, que pode ser definida como uma série de ações sistemáticas
promovidas em prol da mudança nas crenças, práticas e conhecimentos
profissionais dos professores. Nesse desenvolvimento profissional institucionalizado,
o objetivo é mais do que os aspectos informativos: requer a participação do coletivo
acadêmico – todos os profissionais que atuam de forma integrada na organização –
e almeja relacionar o desenvolvimento profissional ao desenvolvimento institucional
(SOARES; CUNHA, 2010).
Como podemos ver, o papel das Instituições de Ensino Superior é
imprescindível para alavancar tal desenvolvimento. Com efeito, a promoção de
condições de trabalho viáveis para que o professor se dedique a essa reflexão, bem
como as ações de formação empreendidas institucionalmente, se configuram como
iniciativas que viabilizam o processo de desenvolvimento profissional docente. Tal
processo envolve diversas dimensões:
O desenvolvimento profissional do professor não é apenas o
desenvolvimento pedagógico, o conhecimento e a compreensão de si
mesmo, o desenvolvimento cognitivo ou teórico, mas tudo isso ao mesmo
tempo, delimitado ou incrementado por uma situação profissional que
permite ou impede o desenvolvimento de uma carreira docente.
(IMBERNÓN, 2000, p. 46).

Uma possibilidade de insitucionalização de formação para a docência pode
ser realizada pela constituição de Núcleos de Assessoramento Pedagógico
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(NASPED), espaços destinados à reflexão sobre a formação do educador e às
problemáticas concernentes às práticas de ensino, focados na superação da lógica
de saber disciplinar e da transmissão de conhecimentos. As ações de uma NASPED
precisam favorecer a reflexão crítica do professor sobre a sua própria prática, com o
objetivo de possibilitar o desenvolvimento profissional dos docentes. Em um
processo de assessoramento pedagógico do professor,
[...] abogamos por una concepción del profesor como profissional reflexivo,
capaz de articular respuestas a las demandas de las diversas situaciones –
tanto sociales como organizativas y estrictamente pedagógicas – en las que
desarrolla su labor de enseñanza, a partir de um informado análisis de las
mismas. En consonância con esta posición, entendemos que la tarea de
asesoramiento debe contribuir no solo a la construcción de los
conocimientos de orden técnico necesarios para desarrolar la tarea de
enseñanza, sino también de las capacidades y destrezas cognitivas
exigidas para la puesta en marcha de processos de interpretación como los
10
propuestos. (RUIZ, 2007, p. 34).

Para tanto, um NASPED pode adotar diversas estratégias de assessoramento
que, evidentemente, devem refletir as necessidades e expectativas dos professores
que solicitam apoio (RUIZ, 2007). Por conseguinte, as escolhas de ações devem
estar pautadas por um planejamento fundamentado, que leve em consideração os
contextos de intervenção, com suas particularidades e idiossincrasias, fato que
demanda uma construção coletiva do processo de formação para a docência.
Na perspectiva construtivista e emancipatória, o assessoramento pedagógico
não resolve um problema da prática educativa do “Outro”, tomando decisões
unilaterais sobre a melhor maneira de ensinar. Trata-se de um auxílio, de uma
colaboração e construção mútua (MONEREO; POZO, 2005), que se caracteriza pela
reflexão permanente e coletiva das melhores maneiras de ensinar e aprender.
Nesse sentido, no lugar do isolamento habitual do professor é possibilitado um
espaço de compartilhamento de dificuldades, desafios e êxitos, através de uma
discussão conjunta e colaborativa. Como defende Vieira (2009, p. 111), sobre a
indagação da pedagogia, esta:

10

[...] defendemos uma concepção do professor como profissional reflexivo, capaz de articular
respostas às demandas das diferentes situações – tanto sociais como organizacionais e estritamente
pedagógicas – nas quais ele desenvolve seu trabalho de ensino, a partir de uma análise informada
delas. De acordo com esta posição, entendemos que a tarefa de assessoramento deve contribuir não
apenas para a construção do conhecimento técnico necessário para o desenvolvimento da tarefa de
ensino, mas também das habilidades e competências cognitivas necessárias para a implementação
de processos de interpretação como os propostos. (tradução nossa).
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[...] implicará, principalmente, o questionamento e a transformação das
práticas de ensino e aprendizagem, a disseminação e o escrutínio público
de experiências e a constituição de comunidades (disciplinares ou
multidisciplinares) de professores que se dedicam à pedagogia enquanto
campo de construção de conhecimento (Shulman, op. cit.). Trata-se de uma
actividade onde a reflexão profissional sustentada em evidência da prática
assume o papel central.

O que se propõe é a possibilidade de questionamento da prática educativa
através da reflexão, na qual êxitos e desafios são evidenciados e servirão de base
para o desenvolvimento profissional do educador, que poderá, através da sua
reflexão permanente, indagar o seu próprio processo de ensino. Uma assessoria
pedagógica deve realizar um trabalho em conjunto com os professores, com vistas a
alcançar níveis profundos de reflexão sobre os desafios pedagógicos que se
impõem cotidianamente às práticas de ensino, além de contribuir com o
desenvolvimento de alternativas de intervenção pedagógicas e de uma didática
adequada a cada campo disciplinar, com o intuito de possibilitar a inovação das
ações educativas dos docentes (SIRVENT, 2003).
Conforme se pode verificar, os percursos formativos realizados para favorecer
o desenvolvimento profissional docente se orientam por pressupostos que o
consideram como uma iniciativa tanto pessoal quanto institucional. O aprimoramento
docente deve ocorrer de forma interativa, dinâmica e complexa, possível a partir da
implicação do professor universitário, mas também da assunção de políticas e ações
institucionais que possibilitem as condições para que, efetivamente, sejam viáveis.
Dentre

as

providências

cruciais,

destaca-se

a

reflexão

sobre

a

prática,

compreendida como estratégia privilegiada para o desenvolvimento profissional
docente.

3 QUADRO METODOLÓGICO DA PESQUISA

Conforme anunciado na seção de apresentação da problemática, o objetivo
desta pesquisa foi compreender a relação que professores de uma instituição de
ensino superior privada estabelecem entre os desafios vividos no processo de
ensino-aprendizagem e as experiências de formação docente por eles assumidas.
Visando atingi-lo, foram formuladas as seguintes questões de pesquisa: “O cenário
de complexidade e incerteza que caracteriza a sociedade contemporânea é
considerado pelos participantes no desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem na formação de profissionais?”; “Na visão dos participantes, as
experiências formativas vivenciadas contribuíram para a ressignificação de suas
representações e práticas docentes?”.
Esta seção se destina a expor o quadro metodológico da pesquisa.
Inicialmente, é anunciada a abordagem metodológica escolhida; em seguida, são
apresentados: as estratégias de coleta/construção dos dados; o lócus e os
participantes do estudo; o desenvolvimento da pesquisa; os procedimentos de
análise de dados.

3.1 ABORDAGEM METODOLÓGICA

Considerando o interesse desta pesquisa por apreender as significações
atribuídas por docentes a suas próprias práticas – tanto no contexto da formação de
profissionais quanto acerca da repercussão para si das experiências formativas por
eles assumidas – optamos por associar uma estratégia mais ampla, quantitativa,
atuando em uma perspectiva censitária, a outra numericamente mais restrita, a
entrevista semiestruturada, no viés da compreensão mais aprofundada dessas
significações de um pequeno grupo de pessoas, respondentes desse pretendido
censo. Privilegiamos a abordagem qualitativa, mesmo adotando, como se verá mais
adiante, entre as estratégias de coleta dos dados, o questionário, uma técnica
característica de pesquisas de natureza quantitativa. Neste caso, porém, a lógica
que orientou a coleta dos dados foi sobremaneira qualitativa, voltada para a
apreensão dos sentidos e significados assumidos pelos participantes sobre os
fenômenos em estudo.
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A abordagem qualitativa favorece a compreensão de situações complexas,
nas quais se evidenciam desafios, dilemas e situações inesperados e inexplorados,
facultando um conhecimento mais aprofundado das realidades investigadas e
explicitando singularidades e contradições que possivelmente ocorrem no interior de
grupos sociais (BOGDAN; BIKLEN, 1994). De fato, a abordagem qualitativa permite
"[...] compreender a trama intricada do que ocorre numa situação microssocial."
(LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 7). Este viés assume o pesquisador como integrante do
processo de produção do conhecimento e de significados, considerando suas
implicações sem, porém, comprometer o rigor devido à permanente vigilância
epistemológica, necessária à preservação da adequada distância em relação ao
objeto do conhecimento. O percurso qualitativo garante, ainda, o registro e
transcrição fiel das narrativas, reconhecendo o papel estratégico do pesquisador na
condução da investigação. Estes aspectos foram contemplados na presente
pesquisa.
A afinidade desta pesquisa com a abordagem qualitativa se expressa ainda
em outros aspectos essenciais, como: adoção do ambiente natural como fonte direta
de produção de dados; compromisso do pesquisador de promover condições
objetivas e subjetivas que facilitem a expressão autêntica e espontânea dos
participantes (BOGDAN; BIRKLEN, 1994); investimento no protagonismo dos
participantes da pesquisa, explorando os significados e sentidos que conferem ao
que realizam e ao contexto ao qual pertencem, mas preservando suas identidades;
esforço por analisar os dados de maneira indutiva, sem a preocupação de conferir
uma hipótese prévia; atenção para não realizar generalizações exacerbadas a partir
dos resultados da investigação.
Esta pesquisa é, também, descritiva e exploratória. Descritiva, pois buscou
“[...] descrever e detalhar fatos ou fenômenos, dentre outros, explicando-os
exaustivamente por meio de técnicas diversas.” (MARTINS, 2008, p. 73).
Exploratória porque, conforme Martins (2008), este tipo de pesquisa se caracteriza
pela inexistência ou escassez de conhecimentos acerca do objeto investigado, como
é o caso da formação dos docentes universitários, objeto desta pesquisa –
especialmente, no que concerne às representações dos participantes sobre os
desafios da prática educativa e suas relações com as experiências formativas por
eles assumidas.
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3.2 ESTRATÉGIAS DE COLETA/CONSTRUÇÃO DOS DADOS

Nesta seção apresentamos as estratégias de coleta, de construção dos
dados, adotadas nesta pesquisa. Cabe inicialmente explicitar o sentido do uso da
expressão coleta/construção dos dados. O termo coleta é usualmente utilizado em
pesquisa qualitativa e aparece constantemente em manuais de metodologia de
investigação. Entretanto, uma análise crítica desta terminologia, com inspiração em
uma perspectiva epistemológica de base construtivista, sinaliza que, subjacente a
ela, está a ideia de existência prévia dos dados que se encontram disponíveis para o
pesquisador. Todavia, especialmente, na área de Ciências Humanas e da
Educação, é imperativo reconhecer que: “O mundo é socialmente construído – o que
sabemos acerca do mundo envolve sempre um conhecedor e aquilo a conhecer. O
modo como o conhecedor constrói o conhecido constitui o que entendemos por
realidade.” (KINCHELOE, 2006, p. 10). Logo, o conhecimento não provém nem das
estruturas internas do sujeito, nem dos objetos que a priori se constituem
externamente a ele. O conhecimento resulta, principalmente, da interação entre o
sujeito e o objeto, interação na qual um e outro se engendram mutuamente
(PIAGET, 1983). Seguindo esta linha de raciocínio, optamos por manter o termo
coleta e acrescentar a palavra construção.
Como anunciado anteriormente, esta pesquisa, adotou duas técnicas de
coleta/construção dos dados: o questionário e a entrevista semiestruturada. A
escolha dessas técnicas, próprias de abordagens metodológicas distintas, porém
complementares, foi norteada, principalmente, por nossa crença de que essa
conjugação (em outros termos, a adoção da perspectiva de multimétodos)
possibilitaria a obtenção de uma visão ampla e ao mesmo tempo aprofundada do
objeto do estudo. Esta não é uma tarefa fácil, sobretudo em um estudo da área de
Educação que, historicamente, tem preferido as pesquisas com abordagens
exclusivamente qualitativas.
O diálogo entre práticas metodológicas é, certamente, um exercício
saudável, mas, reconhecemos, difícil: ele exige, além de ousadia, reflexão
apurada sobre fundamentos e instrumentos e, principalmente, a explicitação
clara das concepções que movem o pesquisador. (GARNICA, 1997, p.120-121).
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Essa combinação se revelou bastante profícua por fornecer, ao cabo da
investigação, mais elementos para compreender o fenômeno em pauta, além de
tornar possível entender que, “[...] qualquer fato social e educativo possui aspectos
que podemos descrever em termos quantitativos […] e em termos qualitativos.”
(THIOLLENT, 1984, p. 46).

3.2.1 Questionário

O questionário foi escolhido por ser um instrumento adequado quando se
objetiva abarcar um contingente expressivo de pessoas, como é o caso desta
pesquisa, que teve a pretensão de ser censitária, portanto visando atingir toda a
população em questão. É uma técnica constituída por uma série ordenada de
perguntas, que devem ser respondidas por escrito, sem a presença do pesquisador,
pela população que se quer investigar (MARCONI; LAKATOS, 1996; GIL, 1999).
O processo de construção do questionário adotado neste estudo partiu da
reflexão acerca dos objetivos da investigação, do referencial teórico adotado e da
experiência da pesquisadora com o contexto da prática que constitui o tema do
presente estudo, pois, além da docência, ela exerce a função de assessora
pedagógica. Envolveu intensos diálogos entre investigadora, orientadora e
coorientador, o que gerou muitos desequilíbrios cognitivos, desafios e possibilitou
uma elaboração criativa e coletiva.
Houve várias versões do instrumento. A cada discussão embasada pelos
elementos supracitados, emergia a necessidade de incluir questões ou de
aperfeiçoar as existentes, de maneira que estivessem relacionadas com os objetivos
do estudo e tornassem o questionário compreensível, agradável de responder e
provocador da reflexão dos sujeitos da investigação sobre suas próprias práticas
(APÊNDICE C).
O questionário foi construído em uma plataforma de pesquisa online, o Survey
Monkey, com o intuito de permitir o acesso fácil, em qualquer lugar onde houvesse
disponibilidade da internet, garantindo o anonimato dos respondentes. Também
facilitou a tabulação e a organização dos dados coletados.
O questionário continha um texto sucinto de apresentação, anunciando o
objetivo da pesquisa, solicitando a colaboração dos professores, esclarecendo o
propósito

exclusivamente

científico

e

assegurando

que

todos

os

dados
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disponibilizados pelos respondentes seriam tratados de maneira confidencial e
anônima. Além desses aspectos, orientava como o professor deveria proceder para
respondê-lo

e o prazo

desejável para sua devolução.

Ao final desses

esclarecimentos, o professor poderia optar por responder ou não ao instrumento,
clicando na opção desejada. Caso o professor concordasse com os termos
descritos, teria acesso às perguntas para iniciar sua participação.
O questionário foi estruturado em três partes. A primeira contou com questões
abertas e fechadas. Nas questões abertas, os professores relataram até três
situações desafiadoras do processo de ensino-aprendizagem que vivenciaram e,
adicionalmente, descreveram as principais formas que eles adotaram para lidar com
elas. Quanto às questões fechadas, foi apresentado um conjunto de situações
desafiadoras do processo de ensino-aprendizagem, para o qual se solicitou aos
professores que elegessem uma das opções apresentadas a seguir:

a) (1) Nunca percebi ou vivi situação semelhante nas disciplinas que leciono;
b) (2) Não adoto nenhuma medida para trabalhar esta situação;
c) (3) Apenas registro na sala que esta situação não é adequada para
estudantes da educação superior;
d) (4) Promovo atividades na sala que permitam aos estudantes refletir e
aprender como agir de forma mais conveniente em situações semelhantes.

A segunda parte foi composta por questões abertas, voltadas para a
explicitação das estratégias de formação assumidas pelos docentes e as possíveis
contribuições dessas estratégias para a reflexão sobre suas práticas e para o
aperfeiçoamento de seu ensino. A terceira parte foi organizada por questões
fechadas, que solicitavam informações pessoais e profissionais dos docentes,
visando enriquecer a análise de dados.

3.2.2 Entrevista

A entrevista foi adotada nesta pesquisa em função dos limites naturais do
questionário, que oferece uma percepção genérica de um conjunto amplo de
pessoas, porém não permite uma compreensão mais profunda sobre os sentidos
atribuídos pelos respondentes aos fenômenos em questão. A entrevista, por sua
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natureza interativa e especulativa, faculta a aproximação do pensar, sentir e agir de
um número reduzido de respondentes do questionário, das diversas áreas, sem a
pretensão de que esses dados qualitativos sejam representativos do conjunto dos
respondentes do questionário.
A entrevista é um tipo de interação verbal conduzida de maneira flexível pelo
pesquisador (SAVOIE-ZJAC, 2000). É um dos instrumentos da abordagem
qualitativa e privilegia a narrativa dos sujeitos, tornando o trabalho investigativo mais
criativo e interacional. Conforme este autor, essas narrativas possuem uma unidade
de sentido, cujos componentes devem ser concebidos como partes interligadas de
um conjunto, sob pena de se desvirtuar o sentido que o participante emprega em
suas palavras. Como ferramenta que favorece a comunicação verbal, ela é
compreendida como uma conversa entre duas ou mais pessoas, tendo como
objetivo a obtenção de conhecimentos pertinentes aos objetivos da pesquisa, tendo
em vista uma posterior análise. Segundo Minayo (2010), a entrevista pode ser
entendida

como

diálogo/conversa

com

intencionalidade.

A

entrevista

semiestruturada, adotada nesta investigação, se caracteriza pela utilização de um
conjunto de questões apresentadas de forma flexível que preserva sempre a fluidez
do pensamento do entrevistado, o qual “[...] tem a possibilidade de discorrer sobre o
tema em questão sem se prender exclusivamente à indagação formulada.”
(MINAYO, 2010, p. 64). Essa modalidade permite que o pesquisador apresente
outras questões, de acordo com o curso da entrevista, dependendo das respostas
dos sujeitos. Assim, favorece a obtenção da riqueza de detalhes nas narrativas,
articulando capacidade de relativização, escuta, intervenção e respeito às
subjetividades dos sujeitos (LÜDKE; ANDRÉ, 1986).
A condução da entrevista semidirigida é facilitada por um guia de entrevista.
Neste estudo, ele foi construído em função do objetivo e das questões de pesquisa e
inspirado no encaminhamento proposto por Paillé (1991), que envolve as etapas:
estabelecimento de um primeiro jato de questões, reagrupamento temático,
estruturação interna dos temas em cada reagrupamento e aprofundamento dos
temas. Neste estudo, o estabelecimento do primeiro jato de questões, na construção
do guia, teve como parâmetros dados emanados do questionário, que foram
analisados e categorizados. Após esse movimento inicial, seguimos para o
reagrupamento temático e para a estruturação interna dos temas em cada
reagrupamento, tendo em vista o encadeamento lógico das reflexões que buscava

73

suscitar nos participantes. Por fim, foram desenvolvidas leituras para o
aprofundamento dos temas agrupados, a fim de possibilitar uma exploração mais
proveitosa das questões de pesquisa que se intencionava investigar.
Vale ressaltar, que, mais uma vez, as experiências da investigadora como
assessora pedagógica e professora universitária contribuíram sobremaneira para a
construção do guia. Tal construção também foi realizada mediante um processo
dialógico e criativo. O guia foi testado pela aplicação da entrevista a uma professora
de outra IES e, após uma análise apurada e reflexiva acerca dessa primeira
experiência de utilização do guia, concluí que o instrumento fora validado para o uso
na investigação.
A versão final do guia (APÊNDICE B) contemplou duas partes. A primeira foi
constituída por perguntas referentes às concepções de docência e de ensino e
aprendizagem, bem como aos desafios das práticas de ensino assumidas pelo
professor entrevistado. Nesse momento, a intenção foi aprofundar os dados do
questionário referentes às alternativas que os professores investigados informaram
adotar para o enfrentamento das situações desafiantes relativas ao processo de
ensino-aprendizagem.
Na segunda parte, o roteiro trouxe perguntas relativas às estratégias
formativas empregadas pelos professores para o enfrentamento dos desafios da
prática, bem como relativas à contribuição dessas estratégias formativas para a
reflexão sobre suas próprias ações de ensino-aprendizagem e para a promoção de
uma docência voltada para a autonomia e para o protagonismo dos estudantes.

3.3 O LÓCUS E OS SUJEITOS DA PESQUISA

A pesquisa foi realizada em uma das cinco unidades de uma Instituição de
Ensino Superior privada. Esta unidade é a maior em termos de estrutura física,
número de docentes, estudantes e quantidade de vagas ofertadas. Oferece cursos
nas áreas de Ciências Sociais Aplicadas, Ciências da Saúde, Ciências Exatas e
Ciências Humanas.
A população desta pesquisa foi constituída por todos os professores desta
unidade da IES, um universo de 479 docentes, independentemente da titulação ou
regime de trabalho, que ensinassem em todas as áreas e que voluntariamente
respondessem ao questionário e participassem da entrevista.
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Quanto aos respondentes do questionário, 116 entraram na plataforma que
sediava esse instrumento e revelaram concordância com o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido. Deste total, 68 professores responderam às perguntas.
Considerando especificamente esses 68 respondentes, cabe informar que,
em relação à faixa etária, 16,2% tinham entre 25 e 30 anos; 38,2 estavam entre 31 e
40 anos; 26, 6% estavam na faixa entre 41 e 50 anos; 16,2% estavam entre 51 e 60
anos; e 2,9% tinham mais de 60 anos. Quanto ao gênero, 57,4% eram do feminino,
32,4% do masculino e 10,3% deles não informaram. Em ralação ao exercício da
docência, 44,1% tinham até 5 anos, 30,8% entre 10 e 20 anos e 30% tinham mais
de 20 anos dedicados ao magistério. No que diz respeito ao regime de trabalho
exercido na instituição, 8,8% dos participantes não forneceram essa informação,
mas 20,6% afirmaram que trabalhavam em regime parcial (20h) e 32,4% em regime
integral (40h), enquanto que os demais, que representam a maioria, 38,2%,
responderam que trabalhavam como horistas. Quanto às áreas de formação inicial
dos docentes, foram encontrados os seguintes percentuais: 45,6% eram das
Ciências da Saúde; 11,8%, das Ciências Exatas; 22,1%, das Ciências Humanas;
8,8%, das Ciências Sociais Aplicadas; 11,7% não forneceram essa informação.
No que concerne às funções exercidas na IES, lócus da investigação, além da
docência, 35,3% dos respondentes do questionário informaram que dedicavam
horas ao exercício da gestão – coordenação de área, colegiado, Núcleo Docente
Estruturante (NDE), etc.) – enquanto 25% responderam que realizavam pesquisa e
20,6% se envolviam com programas de extensão. Os demais, 25%, responderam
que dedicavam horas a outras atividades na IES. É importante ressaltar que houve
situações em que um mesmo participante exercia uma ou mais dessas funções
mencionadas.
Quanto aos participantes da entrevista, foram 05 (cinco) professores que,
considerando os aspectos éticos e de anonimato, serão doravante denominados,
sequencialmente, de P1 a P5, sendo 02 (dois) pertencentes às áreas de ensino em
Saúde, 01 (um) lecionando na área de Ciências Exatas e 02 (dois) lecionando na
área de Ciências Sociais Aplicadas. Eles tinham entre 35 e 65 anos e, em relação ao
tempo assumindo o exercício na docência universitária, dois informaram que
possuíam 6 (seis) anos, um disse ter 15 (quinze) anos e 02 (dois) relataram ter mais
de 9 (nove) anos assumindo a profissão. Dois deles, além da docência, se
responsabilizam por funções ligadas à gestão (coordenação de curso e participação
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no NDE). Quanto ao regime de trabalho, 02 (dois) deles estavam em regime integral
(40h), 02 (dois) em regime parcial (20h) e 01 (um) estava em regime de trabalho
horista.

3.4 DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

Conforme referido anteriormente, a coleta/construção dos dados teve início
com a aplicação do questionário. O instrumento foi enviado a todos os docentes da
instituição via e-mail, para ser respondido de forma anônima. É importante ressaltar
que, devido à quantidade expressiva de professores que trabalhava na IES na
época, foi bastante difícil conseguir todos os e-mails e a adesão de uma quantidade
significativa de participantes para viabilizar essa primeira etapa da investigação.
Para superar este obstáculo, a investigadora recorreu aos coordenadores de cursos
que, além de fornecerem os e-mails, concederam espaço nas reuniões de
professores para que fosse possível informar aos docentes os propósitos da
investigação e sensibilizá-los a colaborarem respondendo o questionário.
No que concerne à coleta/construção dos dados mediante a técnica da
entrevista, o processo de recrutamento se deu por meio de mensagem via e-mail
para todos os docentes da unidade da IES lócus da pesquisa que responderam ao
questionário. A mensagem que convidava à participação desta segunda etapa da
pesquisa, mais uma vez, informava os seus propósitos. Embora a pretensão original
fosse fazer entrevista com 08 (oito) docentes, com o objetivo de contemplar as 04
(quatro) áreas de formação, 05 (cinco) foram os participantes que se voluntariaram
para participar dessa fase, docentes nas áreas de Ciências Sociais Aplicadas,
Ciências Exatas e Ciências da Saúde. Os 05 (cinco) voluntários corresponderam aos
critérios de inclusão, que consistiam em: ser docente do quadro efetivo da IES
pesquisada; ter, pelo menos, um ano lecionando na IES; o conjunto de participantes
deveria conter docentes de áreas distintas de ensino oferecidas na IES. Não houve
nenhuma manifestação de desejo em participar da entrevista dos docentes
pertencentes à área de Ciências Humanas. Registro que 03 (três) outros docentes
se interessaram em participar, mas já havia passado essa etapa e o estudo se
encontrava em período de análise dos dados; ademais, lecionavam em áreas já
cobertas pela entrevista.
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As entrevistas tiveram de uma hora a uma hora e meia de duração, em
horários e dias previamente combinados com os docentes que voluntariamente se
disponibilizaram a participar. Quatro entrevistas foram realizadas na unidade da
Instituição de Ensino Superior pesquisada e apenas 01 (uma) delas foi feita na casa
do participante, por desejo e escolha do mesmo.
As entrevistas se iniciavam sempre com um diálogo que envolvia, além dos
aspectos protocolares sobre o conhecimento e assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE A), os propósitos da
investigação. Neste momento, o participante tinha espaço para expor suas dúvidas
ou comentar certos aspectos relacionados à experiência de responder o
questionário. A etapa favoreceu tanto o esclarecimento dos entrevistados sobre os
objetivos do estudo (gerando, naturalmente, mais segurança para participar da
segunda fase da pesquisa) quanto para a compreensão da investigadora sobre a
repercussão do questionário na reflexão sobre a prática dos docentes. No princípio,
era perceptível certa tensão de ambas as partes; no caso dos participantes,
possivelmente em decorrência do receio de se exporem, de revelarem seu
desconhecimento. Tal receio pode estar relacionado a uma concepção do docente
como detentor do saber, que não pode revelar insegurança, principalmente em se
tratando dos conteúdos e da sua ação de ensinar. Já por parte da investigadora,
havia o receio de que, devido a sua relação com os sujeitos de pesquisa, construída
no exercício da sua função como assessora, houvesse algum constrangimento por
parte deles em evidenciar críticas acerca da IES e do NASPED. Entretanto, no
decorrer do processo de conversa/diálogo propiciado pela técnica da entrevista
semiestruturada, as tensões iniciais foram se diluindo e um clima de descontração e
confiança foi se estabelecendo, aos poucos. Há a crença da investigadora de que a
capacidade de escuta atenta e sensível, conquistada por ela a partir do exercício da
docência e do assessoramento pedagógico, tenha favorecido o estabelecimento de
tal clima. Ao fim de cada entrevista, se evidenciava em ambas as partes,
entrevistadora e entrevistados, um comportamento relaxado e, em muitos
momentos, de plenitude de experiência, que significa o estado no qual estamos
vivendo verdadeiramente uma atividade, implicados por inteiro em relação a um
determinado processo (LUCKESI, 2003). Esta assertiva pode ser demonstrada pelos
depoimentos dos professores acerca da participação na entrevista:
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Eu vou ser sincero, acabou que pelo teor do que a gente discutiu eu acabei
falando das minhas experiências, eu gosto, já me ajuda, não repeti isso tudo
aqui, mas me inquieto com isso há muito tempo, mas quando você tem que
colocar isso em palavras para o outro entender, ajudar arrumar as gavetas,
coisas que a gente intui, mas para falar paro outro tem que ser arrumado,
para não ser mal interpretado. (P1).
Eu sempre gosto muito de falar do que eu faço, e como eu pude falar das
coisas boas, mas também até lembrar do que me fez aprender, foi ótimo,
porque eu lembrei... até esse aluno que eu tive de chamar, e de mudar de
lugar, enfim, essas coisas, esses pontos que me despertaram para algumas
coisas que eu não tinha competência mesmo, foi legal eu gostei, eu gosto
sempre de falar me ajuda a fazer uma autoavaliação. (P2).
Ahh foi ótimo! Foi prazeroso. Porque me permitiu dizer essas coisas, tudo
que eu disse, eu gosto, gosto muito como lhe disse eu gosto muito de
interagir, eu gosto dessa coisa de comunicação, às vezes eu me arrependo
de não ter feito uma faculdade de comunicação, eu acho que eu gostaria de
ser repórter, de entrevistar, mas da mesma maneira que eu gosto de
entrevistar eu gosto também de ser entrevistado, é uma oportunidade rara
que você tem com mais tempo de exprimir, de expor suas ideias de
repensar, de rever seu ensino. (P3).
Foi bem bacana, para mim foi bem terapêutico porque eu estou falando da
minha prática e eu acredito que eu esteja falando para um trabalho que visa
a reforçar academicamente agora, de forma bem autorizada, os meus
pensamentos em relação às práticas de ensino, eu sinto muita falta disso,
com o corpo docente do meu curso, com os outros colegas, de conversar
sobre minha prática, compartilhar meus erros e acertos. Acho que essa
oportunidade de falar de mim, como professor foi bom, também, para eu
repensar essas coisas todas. (P4).
Foi ótimo! Eu acho que foi ótimo, que foi até bom, serviu até pra eu
repensar, recapitular, vamos dizer assim, recapitular aí algumas ações que
a gente faz, Foi ótimo porque recapitulei, eu mesmo fui mentalizando as
coisas que eu faço, com as coisas que eu poderia pensar em fazer e ainda
não faço, rever os conceitos que eu estou aplicando, é mais nesse sentido.
(P5).

Os depoimentos sugerem que a entrevista se configurou como espaço de
confiança, de abertura e de reflexão sobre a prática docente. Um momento
significativo de compartilhamento de desafios, dilemas, preocupações e êxitos
vivenciados no exercício do magistério que permitiu distanciá-los, mesmo que por
um breve intervalo, da “solidão pedagógica” muito comum na universidade, devido à
escassez de espaços para conversas/diálogos dessa natureza.
Em síntese, as estratégias adotadas de coleta/construção dos dados
possibilitaram a explicitação dos significados atribuídos pelos participantes a suas
próprias práticas docentes e à formação para o exercício do magistério, bem como
possíveis ambiguidades e contradições a elas inerentes, além de ter permitido
transparecer expectativas, atitudes, valores, concepções e o grau de consciência e
compreensão acerca do objeto da análise.
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3.5 SOBRE O TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS

Os dados dos questionários referente às questões objetivas e subjetivas
foram tratados pelo programa para análise estatística Statistical Package for Social
Science (SPSS). Entretanto, antes do lançamento das perguntas abertas no referido
programa, foi necessário realizar um processo de categorização das respostas, com
o intuito de propiciar o agrupamento dos dados que possuíam conteúdos
semelhantes. Para tanto, primeiro foi necessária uma leitura exaustiva das
informações, para compreensão dos sentidos e significados sinalizados nos dados e
para possibilitar uma interpretação que pudesse favorecer a construção de
categorias que realmente traduzissem as representações dos participantes.
Após essa primeira fase, as respostas categorizadas e denominadas por um
código foram lançadas na base do SPSS para a criação de tabelas. Houve a
necessidade, para empreender a análise, e com vistas a responder as questões da
investigação, de realizar cruzamento de alguns dados. Com este intuito, algumas
tabelas com dados cruzados também foram criadas.
Os dados quantitativos foram trabalhados através de percentuais que
integraram o texto da análise das inferências, extraídas das interpretações e
reflexões acerca das narrativas encontradas nas entrevistas. Foram fundamentais
para complementar alguns dados trazidos nos depoimentos dos participantes da
entrevista e apresentar algumas contradições presentes nas respostas às perguntas
dos questionários. Houve a opção metodológica de não utilizar as tabelas no corpo
do texto da análise dos dados, apresentando-as no Apêndice D.
Vale acrescentar que realizar o percurso de categorização e análise
estatística destes dados quantitativos não foi uma tarefa fácil, pois interpretar
respostas sucintas dos professores sobre os desafios que enfrentavam na docência,
sobre as práticas que elegeram e percursos formativos que realizaram, com vistas a
categorizá-los e transformá-los em dados estatísticos, considerando os sentidos e
significados trazidos por eles, é um processo complexo e exaustivo. Mas foi muito
importante para possibilitar um conhecimento maior, mesmo que inicial e pouco
aprofundado, da população investigada, bem como para proporcionar uma maior
compreensão, a fim de subsidiar a construção do guia de entrevista.
Os dados coletados nas entrevistas foram tratados pela técnica de Análise de
Conteúdo (BARDIN, 2009). De acordo com Bardin (2009), a análise de conteúdo se
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faz pela prática e nada mais é que um conjunto de técnicas de análise das
comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do
conteúdo das mensagens. Tais procedimentos se organizam em três fases:
inicialmente, a pré-análise; em seguida, a exploração do material; e, finalmente, o
tratamento dos resultados, que se refere à inferência e à interpretação (BARDIN,
2009).
Tendo em vista as fases supracitadas, preliminarmente foram selecionados os
materiais que serviriam de objeto de análise. Neste estágio, houve uma seleção dos
dados mais relevantes; afinal, em que pese a quantidade de depoimentos coletados,
verificou-se que nem todos se qualificaram como material a ser analisado. Ainda
neste primeiro momento, foi necessário que houvesse uma seleção amostral ou uma
redução do universo, como orienta Bardin (2009, p. 123): “Nem todo o material de
análise é susceptível de dar lugar a uma amostragem, e, nesse caso, mais vale
abstermos-nos e reduzir o próprio universo [...] se este for demasiado importante.”.
Felizmente, poucos depoimentos precisaram ser excluídos da análise das
inferências propriamente ditas. Mesmo que, em algumas categorias, houvesse uma
quantidade pequena de narrativas, tal aspecto não dificultou uma análise mais
aprofundada das percepções refletidas no estudo.
Em um segundo momento, os depoimentos foram exaustivamente explorados
para subsidiar o levantamento das categorias e subcategorias de análise. Nesta
fase, foram selecionadas as expressões recorrentes, válidas e apropriadas para a
análise. Nesse movimento, 09 (nove) categorias foram construídas; entretanto, após
reanálise do conjunto de depoimentos, foram redefinidas para as 07 (sete) que
dariam origem as inferências.
Finalmente, veio o processo de construção das inferências e interpretação
dos dados das entrevistas. Este estádio foi marcado pela presença autoral das
pesquisadoras e direcionou a construção do texto da análise dos dados, com base
no referencial teórico alusivo ao objeto de estudo. A construção das inferências se
mostrou como um processo complexo, à medida que exigiu a capacidade de,
ponderando sobre as vozes dos depoentes, explicitar o que não estava posto
explicitamente, revelando a leitura das entrelinhas. Nesse processo, algumas
inferências criadas em um primeiro momento foram suprimidas, pois o diálogo com o
referencial teórico e os dados quantitativos permitiram compreender a necessidade
de supressões e/ou junções de determinadas inferências.
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Foram elaboradas 06 (seis) inferências. Quatro delas se relacionaram à
primeira questão de pesquisa, a saber: A concepção de profissional não se configura
como tema central de reflexão do docente; O desenvolvimento de competências,
embora alvo de algum investimento, não é o fio condutor do processo formativo;
Incômodo frente a determinadas atitudes discentes e investimento na mudança
delas de forma acrítica e prescritiva; Avaliação da aprendizagem concebida,
principalmente, como mensuração de resultados atingidos pelos estudantes. As 02
(duas) últimas inferências construídas, por sua vez, foram: As necessidades
formativas e as experiências assumidas para sua superação revelam um sentido
instrumental e tecnicista; O reconhecimento da assessoria pedagógica como
potencializadora de mudanças das práticas docentes. As inferências serviram de
base para a discussão dos resultados, com vistas à resposta das questões de
pesquisa e à formulação de conclusões acerca dos objetivos.

4 DESAFIOS VIVIDOS NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM E AS
EXPERIÊNCIAS DE FORMAÇÃO DOCENTE

Esta seção discute os resultados da pesquisa, construídos a partir da análise
dos dados qualitativos e quantitativos, no intento de responder ao objetivo e às
questões norteadoras da investigação, por meio de um processo dialógico
estabelecido entre os dados e os referenciais teóricos a eles alinhados. Cabe
relembrar que o estudo teve como objetivo compreender a relação entre os desafios
vividos no processo de ensino-aprendizagem e as experiências de formação
docente por eles assumidas. As questões norteadoras foram: “Em que medida o
cenário de complexidade e incerteza orienta as concepções e práticas de formação
profissional dos participantes da pesquisa?”; “Na visão dos participantes, as
experiências formativas vivenciadas contribuíram para a ressignificação de suas
representações e práticas docentes?”.
Esta seção está estruturada em duas grandes subseções, relacionadas às
questões norteadoras da pesquisa. Aqui é desenvolvida a discussão das inferências,
construídas segundo nossa interpretação dos dados das entrevistas, organizados
em um sistema complexo de categorias. Inferências são aqui compreendidas como
elaborações interpretativas que decorrem do esforço do pesquisador de evidenciar
os sentidos que se desvelam nas entrelinhas dos discursos, ou seja, “[...] o captar do
novo emergente em que a nova compreensão é comunicada e validada.”
(MOROSINI, 2006, p. 389).
A discussão em torno dessas inferências envolverá um processo de
cotejamento com os dados dos questionários a elas relacionados, buscando
identificar as representações dos professores participantes da investigação sobre os
desafios vividos no processo de ensino-aprendizagem, assim como as experiências
de formação docente vivenciadas por eles.

4.1 O CENÁRIO DE COMPLEXIDADE E INCERTEZA DA SOCIEDADE
CONTEMPORÂNEA E O DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM NA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS

A primeira questão de pesquisa pretende compreender de que forma o
cenário de complexidade e incerteza que caracteriza a sociedade contemporânea é
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considerado pelos participantes no desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem na formação de profissionais. Essa questão será explorada tomando
por base quatro das inferências que emergiram na análise dos resultados
qualitativos da pesquisa. São elas: A concepção de profissional não se configura
como tema central de reflexão do docente; O desenvolvimento de competências,
embora alvo de algum investimento, não é o fio condutor do processo formativo;
Incômodo frente a determinadas atitudes discentes e investimento na mudança
delas de forma acrítica e prescritiva; Avaliação da aprendizagem concebida,
principalmente, como mensuração de resultados atingidos pelos estudantes.
4.1.1 A concepção de profissional não se configura como tema central de
reflexão do docente

A temática desta seção contemplou a circunstância sinalizada pelos
respondentes que a concepção de profissionais parece não fazer parte das reflexões
cotidianas dos professores participantes desta pesquisa. Embora a maioria (três dos
participantes) tenha expressado algo nesse sentido, isso aconteceu em apenas um
momento e por meio de depoimentos bastante sucintos e genéricos, evidenciando
estarem adentrando em um terreno pouco explorado, como se pode perceber nos
depoimentos que seguem:
Eu quero alguém que resolva os problemas dos outros porque é isso que o
paciente procura no médico, é isso que o cliente procura no advogado, o
cidadão procura no magistrado. Então, assim, quando é dada a ele uma
situação problemática, que ele ache a solução possível. (P1).
[...] [Eu] acho que é fundamental um profissional de qualquer área saber
resolver as situações práticas do cotidiano do trabalho, é assim que tem que
ser o ensino na faculdade, preparar para a vida no trabalho. (P5).

Os depoimentos, embora reforcem um aspecto importante, revelam uma
visão de profissional simplista, centrada na resolução instrumental de problemas
práticos, que se aproxima mais do perfil de um técnico, seguidor de rotinas,
procedimentos ou receitas elaborados por outrem. Em contrapartida, o profissional,
recorrendo a saberes de diversas naturezas, analisa, interpreta e constrói o
problema a ser solucionado:
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Os conhecimentos profissionais exigem sempre uma parcela de
improvisação e de adaptação a situações novas e únicas que exigem do
profissional reflexão e discernimento para que possa não só compreender o
problema como também organizar e esclarecer os objetivos almejados e os
meios a serem usados para atingi-los [...], o que exige dos profissionais uma
construção de julgamentos em situação de ação. (TARDIF, 2012, p. 248-249).

Por esse prisma, ser profissional implica em possuir condições objetivas e
subjetivas para construir problemas e formular propostas de solução no contexto
desafiante da prática profissional. Solucionar problemas é uma competência
cognitiva complexa que, conforme Sanz de Acedo Lizarraga (2010), consiste em
resolver uma situação desafiadora e inusitada que requer análise. Em um primeiro
momento, é preciso agir porque ela existe e há um interesse em solucioná-la para,
após esse ponto, defini-la com precisão, buscando informação adicional, propondo
alternativas, avaliando-as e elegendo a melhor. Na sequência, há que planejar a
execução e examinar os êxitos, para, assim, ter clareza das contradições, adaptar-se ao entorno, mostrar-se eficiente nas dificuldades e possibilitar o progresso. Essa
competência, que pode ser executada de forma grupal ou individual, configura-se
como um dos processos cognitivos mais complexos, pois, além de exigir outras
competências cognitivas, requer que o sujeito que a adote não só elabore uma
proposta de solução da situação problemática, mas também que a coloque em
prática e verifique sua eficácia.
Cabe também destacar que a competência de solucionar problemas
desafiantes da prática profissional não é neutra. A disposição de acioná-la é movida
por atitudes e valores, aspecto enfatizado por apenas um participante:
O perfil que se espera de um profissional de saúde é um perfil que possa
trabalhar no mínimo com os princípios das diretrizes específicas dos cursos,
mas que possa atender também as legislações públicas de saúde, e o
nosso Sistema Único de Saúde e ele tem os três pilares desse sistema que
são: igualdade, universalidade e equidade, então, não tem como você ver o
outro como igual, tratar o outro como ser humano integral e trabalhar com
equidade, quer dizer, você precisa enxergar que todos temos as mesmas
necessidades. Enfim, se você não tiver essa formação, então a perspectiva
é que a gente consiga minimamente se aproximar de uma formação que dê
subsídios para ele conseguir trabalhar dentro das legislações, pelo menos.
(P2).

Condutas e valores éticos, efetivamente, são fundamentais para o perfil de
profissionais de qualquer profissão que estejam comprometidos com um projeto
democrático e de igualdade social. São aspectos para os quais convergem
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diferentes estudos no campo da Sociologia do Trabalho, na tentativa de definir o
conceito de profissão. A ética é a reflexão crítica da ação moral, pois objetiva validar
ou não uma determinada conduta, com base em critérios e julgamentos de valor
frente a situações cotidianas (SANTOS, 2004).
No caso da ética relacionada às profissões, ela se traduz no caráter altruísta
do serviço prestado ao público. Objetiva o desenvolvimento de valores morais
relacionados à antropoética ou ética do gênero humano, que se expressa por meio
de valores como solidariedade, responsabilidade e respeito à dignidade do Outro.
Tais valores não se aprendem por meio de lições de moral, mas através de um
processo reflexivo que requer o desenvolvimento de uma consciência pessoal
(MORIN, 2015).
A profissão, devido a sua já mencionada natureza altruísta, exige do
profissional o exercício de sua prática de maneira autônoma, responsável e ética.
Em outros termos, exige profissionalismo – o que atualmente é um problema, já que,
como enfatiza Tardif (2012), de forma geral, o profissionalismo está em crise. Essa
crise se expressa na perícia profissional, quando os conhecimentos, estratégias e
técnicas de cada profissão progressivamente deixam de ser consenso e perdem “[...]
sua aura de ciência aplicada para aproximar-se de um saber muito mais ambíguo,
de um saber socialmente situado e localmente construído.” (TARDIF, 2012, p. 251).
Evidencia-se na crescente perda de reconhecimento e confiança do público em
relação aos profissionais, cada vez mais percebidos como distantes do altruísmo
(historicamente um dos pilares da atuação profissional) e mais voltados para seus
interesses pessoais e pecuniários. A crise do profissionalismo é, também, uma crise
da ética profissional, e se revela no crescimento de conflitos de valores nos
contextos sociais em que atuam os profissionais e, consequentemente, na
dificuldade de se eleger princípios reguladores que sejam consensuais para cada
campo laboral. Nesse contexto de crescente ambiguidade, de ausência de consenso
sobre os valores que deveriam orientar a atuação profissional, amplia-se o grau de
exigência, de capacidade de discernimento e de reflexão dos profissionais sobre a
finalidade e consequência de seus atos, indo além do pensamento tecnoprofissional
restrito aos meios. Isso implica que: “A reflexão sobre a ética profissional cessa de
existir como um discurso que é exterior à prática e que domina a ação: ela reside no
próprio cerne do discernimento profissional a ser exercido na prática cotidiana e
constitui essa prática.” (TARDIF, 2012, p. 253).
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Particularmente nas profissões cujos objetos de trabalho são os seres
humanos, a reflexão cotidiana sobre os valores de justiça, igualdade e alteridade,
dentre outros relacionados, torna-se um imperativo, mesmo em meio às crises e
incertezas que assolam o contexto contemporâneo.
A crise do profissionalismo coloca em questão a formação profissional
desenvolvida nas universidades e tem provocado a ampliação de dúvidas se as
instituições responsáveis por essa formação,
[...] dominadas por culturas disciplinares (que são, além disso, e acima de
tudo, culturas “monodisciplinares”) e por imperativos de produção de
conhecimentos, ainda são realmente capazes de proporcionar uma
formação profissional de qualidade, ou seja, assentada na realidade do
mundo do trabalho profissional. (TARDIF, 2012, p. 252).

Todos esses elementos evidenciam a complexidade da formação de
profissionais e a importância da reflexão permanente dos docentes, individual e
coletiva, acerca dos desafios contemporâneos e da implicação destes para uma
formação profissional de qualidade que contemple conhecimentos, competências,
atitudes e valores. Uma formação capaz de contribuir para o desenvolvimento de
profissionais reflexivos, críticos, humanos, éticos e comprometidos com o social.
A discussão acima, apesar de trazer uma conotação político-ética, também
apresenta um viés instrumental, pois justifica o desenvolvimento dessas atitudes
pela necessidade de obediência às legislações e diretrizes prescritas para o campo
profissional da saúde. Ademais, não contempla a complexidade de colocar em
prática as condutas e valores éticos no cotidiano da prática profissional, que não se
resolve com a mera aceitação racional das legislações e das políticas:
A vida profissional, especialmente, gera uma mistura de estilos de
comunicação, de ideologias e identidades projetadas. Multiprofissionalismo,
relacionamentos variáveis profissional-cliente, padrões variáveis e a
globalização de problemas desalojam qualquer segurança experimentada
nas estruturas internas de alguém. Esse é o mundo supercomplexo que
confronta os graduados enquanto eles desenvolvem suas carreiras.
(BARNETT, 2005, p. 179).

Isso significa que, embora muito importante, não é suficiente a adesão
racional

a

determinados

princípios.

Sua

implementação

na

prática

é

necessariamente influenciada, matizada pelas histórias de vida, pelos contextos
profissionais, pela crise de valores da sociedade, elementos que podem gerar
conflitos e dificultar a concretização das condutas e valores éticos na atuação
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profissional. É mister um processo permanente de reflexão individual e coletiva de
quem labora, orientado pelo investimento no profissionalismo, pelo exercício ético e
competente da prática profissional, a fim de garantir a valorização social da profissão
(SOARES, 2009). A formação profissional precisa adotar como um dos seus eixos
norteadores a promoção da análise de situações dilemáticas no campo da prática
profissional que façam emergir os elementos objetivos e subjetivos latentes nas
posições adotadas pelos formandos em uma reflexão que abarque sentido,
finalidades, consequências e proposições alternativas viáveis.
Para deixar mais clara a distinção entre a visão de profissional simplista e
centrada na racionalidade instrumental, que parece ainda prevalecer entre os
participantes, de uma visão de profissional mais complexa e multifacetada, que se
diferencia do técnico e do artesão, é importante destacar os aspectos essenciais que
caracterizam esta última. Em primeiro lugar, a profissão se constitui em um conjunto
de práticas específicas e complexas, sustentadas por um domínio aprofundado de
conhecimentos organizados que, na ação, se expressam na forma de serviço ao
público e têm uma natureza intrínseca de preocupação com o Outro. Por conta
disso, o conhecimento profissional agrega também dimensões éticas, como os
valores, saberes da experiência, tomadas de decisão, julgamentos da prática e
interesses sociais, dentre outros aspectos que compõem uma ação laboral.
Em segundo lugar, os saberes e competências profissionais não são
adquiridos mediante a imitação. Ao contrário, sua apropriação se desenvolve em
instituições universitárias como parte de uma extensa formação, em geral de
natureza científica, cuja conclusão possibilita a obtenção de um diploma que certifica
o indivíduo com o título de profissional. Esta formação tem como foco o
desenvolvimento de competências complexas que permitam ao futuro profissional
solucionar, de forma autônoma, situações problemáticas e inusitadas da prática. A
teoria não tem um fim em si mesma, nem é estudada de forma desarticulada dos
desafios do contexto profissional. Isso porque os saberes profissionais não são
meramente técnicos, padronizados na forma de procedimentos e rotinas a serem
seguidos:
Ao contrário, os conhecimentos profissionais exigem sempre uma parcela
de improvisação e de adaptação a situações novas e únicas que exigem do
profissional reflexão e discernimento para que possa não só compreender o
problema como também organizar e esclarecer os objetivos almejados e os
meios a serem usados para atingi-los. (TARDIF, 2012, p. 248).
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A partir do desenvolvimento de tais competências, os profissionais
conquistam a capacidade de aprender a aprender e de buscar, de forma crítica,
investigativa e autoral, construir novos saberes, em um processo de formação
continuada. Processo este mais do que nunca imprescindível, considerando que, na
contemporaneidade, os conhecimentos se tornam voláteis e rapidamente perdem a
validade, devido ao acelerado desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Desse
ponto de vista, a autoformação profissional faz parte, em grande medida, da carreira
profissional, pois saberes científicos e técnicos, pertinentes a qualquer profissão,
são passíveis de serem contestados e revisados continuamente.
Em terceiro lugar, o exercício da profissão, o ingresso do profissional no
contexto laboral, ocorre por intermédio de uma associação específica de identidade
forte. Só os profissionais “[...] possuem a competência e o direito de usar seus
conhecimentos [...], eles pertencem legalmente a um grupo que possui o direito
exclusivo de usá-los por ser, em princípio, o único a dominá-los e a fazer uso deles.”
(TARDIF, 2012, p. 248). Logo, os profissionais devem estar qualificados para avaliar
qualquer conduta relacionada a seu campo de trabalho, acarretando uma
autorregulação dos pares e o autocontrole da ação laboral, o que exige senso crítico
e protagonismo do agente.
Por conseguinte, uma clara compreensão dos docentes sobre o que é ser
profissional, sobre qual o perfil profissional a ser formado no curso em que atuam,
deveria ser o norte, a bússola que orienta “[...] a ação pedagógica em consonância
com as representações acerca das necessidades da sociedade e com os
pressupostos de natureza científica, cultural, técnica e política dos docentes.”
(SOARES; MARTINS, 2014, p. 164). Não é suficiente que esses aspectos estejam
descritos nos projetos político-pedagógicos dos cursos, eles precisam ser objeto de
reflexão individual e coletiva para que ganhem sentido e orientem as práticas dos
docentes. Se isso não acontece, o que vai nortear as ações dos professores são
suas representações tácitas acerca do que seja um profissional, em geral de
natureza tecnicista e instrumental, construídas ao longo da sua própria formação
profissional.
A escassa reflexão dos professores sobre a concepção de profissionais,
evidenciada neste estudo, pode ser facilmente compreendida, entre outros aspectos,
em função da ausência de espaços de discussão a respeito dessa temática com os
docentes, apesar de as IES terem como tarefa central a formação de profissionais
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para as diversas áreas. Nem mesmo no processo de elaboração do Projeto Político
Pedagógico (PPP), no qual é preciso explicitar o perfil do egresso, se verifica a
participação do coletivo docente. Essa construção é realizada por um grupo restrito
de pessoas e culmina na redação de um documento de forma burocrática, sem o
debate e as reflexões necessárias sobre o perfil de profissional que a sociedade
necessita. A concepção de profissional assim definida é tida como óbvia e
compreendida por todos os docentes, independentemente da sua formação e
experiência. Tal processo de construção poderia ser uma significativa oportunidade
de formação para a docência. Destarte, conforme Nóvoa (2002), a definição dos
projetos pedagógicos, quando assumida de forma autêntica e comprometida pelo
conjunto dos docentes, engendra, além de um produto final, a possibilidade de se
pensar com e na coletividade um processo de ensino e aprendizagem
contextualizado, crítico e comprometido com a comunidade acadêmica com a qual
se pretende contribuir, por meio da formação.

4.1.2 O desenvolvimento de competências, embora alvo de algum
investimento, não é o fio condutor do processo formativo

A compreensão de que o desenvolvimento de competências cognitivas, sócio-afetivas e profissionais não é assumido como fio condutor do processo formativo
conduzido pelos participantes da pesquisa pode ser depreendida no conjunto dos
dados. Assim, embora façam referência, em diversos momentos, a ações que se
aproximariam do investimento no desenvolvimento dessas competências, tais ações
não parecem ter como foco as competências, conforme se percebe nas narrativas
que seguem:
Atualmente eu gosto de lançar desafios e não jogar nas minhas costas toda
a responsabilidade de dar aquele conteúdo assim já todo mastigado para
eles engolirem, não, de lançar desafios, de dar digamos assim, as diretrizes
de ordem geral e de tentar levar eles à construção das soluções, ainda que
num primeiro momento com dificuldades, sem o domínio teórico assim total
das coisas, mas buscando um comprometimento para que eles opinem,
para que eles exteriorizem o que pensam, ainda que nem sempre no rumo
mais certo, mas para eles próprios serem os artífices da construção desse
conhecimento. (P3).
No meu caso eu entendo que é justamente estimular a sair dessa zona de
conforto, dessa zona de conforto de fazer sempre o mesmo e reproduzir. O
professor precisa propor outras possibilidades, apresentar olhares distintos
sobre os conteúdos, né?! Que nem aquela história: “desenhem uma xícara
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diferente, aí a pessoa vem e desenha a xícara assim, aí no dia que a
pessoa vem e desenha a xícara assim, de maneira criativa, realmente vai
ser um profissional diferenciado, estimular e desafiar a olhar a xícara de um
ângulo diferente, isso eu acho que é condicionamento, condicionamento ou
no mínimo a pessoa estar atenta, né? Atenta a pensar: poxa, eu estou
olhando daqui, será que se eu olhar de outro ângulo eu vou enxergar um
conhecimento diferente?”, eu acho que seria mais ou menos isso que o
professor deve fazer, propor desafios nesse sentido, para estimular o aluno
a olhar o conhecimento de outros ângulos. (P5).
A gente tem aquela coisa velha de ter sempre conteúdo grande, correr para
querer dar conta de tudo, mas eu aprendi que a gente não deve ter assim
esse comprometimento tão rigoroso com o conteúdo, e saber ser assim
mais seletivo no sentido de assim de dar ênfase nas coisas de maior
importância e relegar digamos assim, até um segundo plano, conteúdos que
não são assim tão relevantes e com isso ganhar tempo, abrir espaços
digamos assim, na sua agenda para práticas desafiadoras como essas,
para ajudar os alunos a desenvolver competências, eu acho isso
interessante. (P3).

Nos três depoimentos, dois de um mesmo participante, observamos como
ponto de congruência que os docentes consideraram o enfrentamento de desafios
um aspecto importante para o estudante desenvolver as capacidades de
argumentar, de se expressar, de criar e observar as situações por diferentes
ângulos. Não obstante, os participantes não estabeleceram conexões entre essas
capacidades,

que

integram

as

competências

denominadas

genéricas,

de

importância capital para o exercício exitoso de qualquer profissão (SANZ DE
ACEDO LIZARRAGA, 2010).
De acordo com o que foi expresso pelos depoentes, infere-se que a
motivação das ações adotadas não é o desenvolvimento de competências, mas a
aprendizagem dos conteúdos conceituais das disciplinas em que atuam. Há até um
reconhecimento,

por

parte

dos

professores

investigados,

de

que

essas

competências são importantes, mas não há a sinalização clara de que elas
necessitam estar incluídas nas práticas de ensino. Prevalece a crença de que são
aprendizagens adquiridas em um conjunto de atividades universitárias, sim, mas
alcançadas como um subproduto, sem que haja um sentido intencional (POZO;
PÉREZ ECHEVERRÍA, 2009).
A

competência,

conforme

explicitado

no

referencial

teórico

dessa

investigação, é compreendida como um saber fazer articulado com o compromisso
político pela emancipação do formando, futuro profissional (SAVIANI, 2008). Refere-se à “[...] natureza dos esquemas de pensamento que permitem a solicitação, a
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mobilização e a orquestração dos recursos pertinentes em situação complexa e em
tempo real.” (MACEDO, 2000, p. 15-16).
O enfoque de ensino baseado nas competências visa superar o ensino
tradicional, centrado na transmissão de conteúdos, que geralmente promove, como
corolário, uma aprendizagem reprodutivista e memorística. Conforme Pozo e Pérez
Echeverría (2009), esse modelo de ensino está assentado na teoria direta da
aprendizagem, que a concebe como um processo de transcrição exata da realidade
ou modelo. Por esta via, aprender se trataria apenas de imitar a realidade, reproduzir
condutas e conhecimentos. A teoria direta se aproxima do modelo condutivista, no
qual, igualmente, aprender é reproduzir e repetir o ensinado. Ao fim e ao cabo, a
teoria direta confere à aprendizagem o papel de apenas associar e copiar, tornando-a um processo no qual a intenção primordial é ser um reflexo do mundo que o
estudante enfrenta.
Contemporaneamente, o desenvolvimento de competências para a formação
profissional difere da conotação, adotada na década de 1970, da pedagogia de
objetivos, ligada a uma prática instrucionista. Na atualidade, o processo assume um
olhar construtivista, no qual as competências “[...] são abordadas como possibilidade
de inclusão, formação integral do indivíduo e de desenvolvimento [...]” (BEHAR,
2013, p. 21).
É fundamental ressaltar que considerar o ensino como ação voltada para o
desenvolvimento das competências não significa negar a importância da teoria para
alcançar tais capacidades. Sem respaldo teórico, o ensino seria um mero treino de
habilidades práticas e se transformaria em “[...] ativismo [, que] é a ação pela ação, a
prática cega, o agir sem rumo claro, a prática sem objetivo.” (SAVIANI, 2008, p.
128).
Todavia, na perspectiva do desenvolvimento das competências, a teoria não
necessariamente antecede a prática e nem pode estar desarticulada dos desafios da
prática a serem enfrentados em uma formação profissional que se alinhe com essa
tendência. É crucial que teoria e prática se articulem dialeticamente, fundamentadas
na práxis e prezando por uma ação reflexiva que não negue e nem hierarquize tais
dimensões, pois que são interdependentes e se compreendem mutuamente.
(LUCARELLI, 2009).
Conforme esse entendimento, desenvolver competências cognitivas, sócio-afetivas e específicas para os campos profissionais não se dá por meio da
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prescrição e sim da vivência de situações-problema que possibilitem aos estudantes
exercitarem a compreensão, a crítica, a construção de alternativas, a elaboração de
soluções fundamentadas teoricamente e pertinentes para o enfrentamento dos
desafios da prática, fundamentais para o processo formativo dos futuros
profissionais.
Outra

evidência

da

ausência

de

foco

no

desenvolvimento

dessas

competências e da centralidade na aprendizagem dos conteúdos da matéria foi dada
por um participante, que informou adotar o que ele denominou de práticas que
envolviam a autoavaliação do discente sobre o seu próprio processo de
aprendizagem:
Nessa disciplina que eu estou, a gente faz o relatório e, nesse semestre
agora, a gente fez uma apresentação, foi uma roda de conversa, eu pedi,
perguntei se a gente podia gravar, eles deixaram, mas só para eles
mesmos, para a gente poder rever novamente, mas para que eles ouvissem
as falas deles, então agora a gente implantou mais especificamente rodas
de avaliação, de conversa, para trocar coletivamente impressões sobre as
atividades realizadas, para promoção de autoavaliação. (P2).
Nesse caso, a autoavaliação serve também para acompanhar o que o
estudante precisa produzir, então ele precisa produzir três visitas, ele
precisa passar por quatro bancadas, se ele não estiver com um instrumento
de prazos, critérios e procedimentos que ele mesmo possa gerir, ele vai
ficar a maior parte do estágio numa bancada só e vão ficar mais três
sobrando, é como a autogestão, a avaliação para mim hoje é muito assim, a
capacidade do estudante se acompanhar. (P2).

O depoimento revela a preocupação, por parte do docente, de que o
estudante tenha uma percepção global das atividades realizadas. Tornar-se apto
para proceder desta maneira se constitui em um elemento que integra a capacidade
de metacognição e, naturalmente, contribui para o desenvolvimento da autonomia
do discente. Entretanto, as práticas apresentadas pelos depoentes se mostram
insuficientes para o desenvolvimento da competência da metacognição. Como são
conduzidas de forma isolada, conformam uma perspectiva de autoavaliação e de
metacognição restrita, pragmática e instrumental. A autonomia resulta “[...] do
aprender a aprender, do aprender continuamente, da construção permanente do
conhecimento e da educação de sujeitos emancipados sob o ponto de vista da
capacidade de pensar e agir.” (MOROSINI, 2006, p. 401).
As interpretações aqui apresentadas se tornam mais evidentes quando vemos
que a metacognição:
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Consiste en reflexionar sobre como uno mismo aprende, razona, crea, actúa
y siente, identificando el tipo de competencia utilizada, seguiendo los
passos de dicha competencia, evaluando resultados y proponiendo cambios
para actuaciones futuras, con la finalidade de ejercer mayor control sobre
los mecanismos cognitivos y tener consciencia de lo que se hace y de como
se hace, conocer como trabaja la mente, cuales son sus mecanismos clave
11
y analizar los puntos fuertes y débiles de cada sujeto. (SANZ DE ACEDO
LIZARRAGA, 2012, p. 113).

Cabe acrescentar que a metacognição contempla três dimensões de
conhecimentos que se relacionam entre si: a pessoa, a tarefa e as estratégias. A
dimensão relativa à pessoa incorpora as crenças e conhecimentos sobre nossas
próprias destrezas, capacidades e experiência ao lidar com as diversas situações
desafiadoras que demandem algum tipo de aprendizagem; a segunda dimensão de
conhecimento metacognitivo diz respeito à natureza e às características das
diferentes

tarefas de aprendizagem; por fim, a dimensão alusiva às estratégias

alternativas de aprendizagens envolve as ações que são acionadas para resolver
um problema que se apresenta (POZO; PÉREZ ECHEVERRÍA, 2009).
A ausência de foco no desenvolvimento de competências complexas
fundamentais para a atuação autônoma, investigativa, crítica e ética dos futuros
profissionais ficou patente, também, nos dados do questionário. Especialmente no
que tange àqueles que informaram sobre as posturas adotadas junto aos estudantes
que não conseguiam avaliar, ao longo do semestre, seu próprio processo de
aprendizagem (conhecimento metacognitivo), encontramos que 27,94% dos
participantes nunca perceberam essa situação em suas salas de aula ou que, ao
perceberem, não se posicionaram a respeito. Por sua vez, 25% dos participantes
disseram que reforçavam para os estudantes que esse é um conhecimento
importante para a formação profissional, cobrando deles uma mudança.
Por esses dados, o que se nota é a crença, da maioria dos professores
questionados (52,94%), de que não é sua responsabilidade o desenvolvimento
dessa competência; com efeito, um número significativo deles desconhecia a
existência dessa lacuna por parte dos discentes ou, quando a percebiam, não
tomavam uma iniciativa que pudesse auxiliá-los a superar essa fragilidade. Nesse
11

Consiste em refletir sobre como aprender, pensar, criar, atuar e sentir, identificando o tipo de
competência utilizada, seguindo as etapas da referida competência, avaliando os resultados e
propondo mudanças para ações futuras, com a finalidade de exercer maior controle sobre os
mecanismos cognitivos e ter consciência do que é feito e de como é feito, saber como funciona a
mente, quais são seus principais mecanismos e analisar os pontos fortes e fracos de cada tema.
(tradução nossa).
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percentual ainda há uma quantidade representativa de docentes que imputaram ao
estudante a obrigação de desenvolver tal competência, sem um apoio pedagógico.
Em contrapartida, 47,06% dos respondentes do questionário informaram que
realizavam alguma ação pedagógica na sala de aula que permitisse aos estudantes
refletir e aprender como agir de forma ajustada, frente à dificuldade de realizar o
processo metacognitivo. Os dados quantitativos, por sua própria natureza, não
fornecem clareza acerca do que os professores compreendem sobre o
desenvolvimento dessa competência específica. Por conta dessa limitação, emerge
o questionamento se há, efetivamente, nas práticas que estão por trás dos dados
objetivos, o desenvolvimento desse recurso cognitivo de forma patente e intencional.
O incentivo à prática da leitura por parte dos estudantes também não parece
ser considerado no escopo do desenvolvimento de competências cognitivas
complexas, como se pode perceber nos depoimentos a seguir:
Eu trabalho muito com material teórico autorizado, com autores, mas eu
também gosto de construir o meu material didático, então minhas disciplinas
elas têm módulos, os módulos com atividades que refletem os textos
teóricos aplicados, então, mesmo aquele texto mais conservador, mais
fechado, a gente lê aquele texto para problematizar e isso também para
eles é uma dificuldade, porque "como é que eu vou trabalhar com filme ruim
para entender o que não se deve fazer em roteiro?” “Só vou querer assistir
a filmes bons”, “não, você tem que assistir a um filme dito ruim, para você
compreender o que é comparar esse ruim, com aquele que você considera
bom, então, o que foi que esse acertou? E o que foi que esse errou?” As
mesmas coisas são os textos, “ah mas está criticando um texto que você
escolheu”, [...] então, esses detalhes também são importantes, e aí você
acaba estimulando o senso crítico do aluno. (P4).
Eu acho que ler, recomendar leituras para os alunos, é fundamental dentro
daquela ideia de que quem não lê, mal ouve, mal fala e mal ver, a partir do
momento que você desenvolve o hábito de leitura sistematicamente, você
começa naturalmente a articular melhor as ideias, a falar melhor, a escrever
melhor, saber como aquela palavra qual é a grafia ali correta dela, fruto de
leitura. O hábito de leitura, por exemplo, ajuda o aluno a interpretar melhor
uma situação expressada por um caso. Acredito que recomendar e
incentivar a leitura é fundamental para a aprendizagem na disciplina. (P3).

A oportunidade de problematizar na sala de aula os textos lidos, sob a
mediação do professor, sem dúvida é um avanço em relação ao ensino centrado na
transmissão de conteúdos dogmatizados e, de alguma forma, contribui para
desenvolver o pensamento crítico, que envolve as competências para ampliar e criar
novas informações e pressupõe habilidades como: elaborar ideias, estabelecer
relações, produzir imagens, criar metáforas e empreender metas (SANZ DE ACEDO
LIZARRAGA, 2010). Todavia, se considerarmos as disciplinas como componentes
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de um curso que tem como missão formar profissionais, esse pensar precisa estar
conectado com os desafios da prática para a qual os estudantes estão sendo
formados. A reflexão sobre os textos terá um potencial maior de desenvolver
competências cognitivas e profissionais se for suscitada por desafios da prática
nesse campo.
Isso não é o que acontece nas ações pedagógicas apresentadas, que
revelaram a aprendizagem dos conteúdos como um fim em si mesmo. E, em se
tratando do segundo depoimento apresentado acima, além de apenas recomendar a
leitura e vinculá-la à aprendizagem dos conteúdos da disciplina, não evidenciou que
realizara alguma ação para o desenvolvimento da leitura crítica e problematizadora.
Apesar de mencionar que esse exercício poderia auxiliar na capacidade de
interpretação, comunicação e escrita, não é aparente a inclusão de metodologias
que pudessem, efetivamente, ajudar os estudantes a desenvolver as competências
relacionadas à comunicação, o que lhes possibilitaria:
[...] [E]xplicar, argumentar lo que sabem, para convencer o informar a
alguien (un paciente, um cliente, un subordinado o superior) de su criterio o
decisión, [...] [debiendo] ser capaces de comunicarse [...] [. Isto] contribuiría
a que los alumnos universitarios comprendiesen la existencia de otras
perspectivas y estuvieran em condiciones de adquirir habilidades
12
argumentativas. (MONEREO; POZO, 2009b, p. 29).

É improvável adquirir tais competências sem um contexto de ensino que
favoreça situações de comunicação diversas, nas quais os estudantes possam
aprender a argumentar, explicar, dialogar, dissertar, dentre outras habilidades
fundamentais para se estabelecer um processo comunicacional competente. Tais
estratégias parecem não fazer parte da prática dos professores investigados,
conforme apontam, também, os dados do questionário, quando foram analisadas as
respostas sobre que atitudes tomavam quando se deparavam com estudantes que
apresentavam

dificuldades

na

escrita,

que

cometiam

erros

ortográficos

constantemente ou que tinham maneira de verbalizar que não condizia com a norma
culta, apresentando uma fala com, por exemplo, erros de concordância verbal.
Sobre a primeira dificuldade, 12,13% dos docentes respondentes do
questionário apontaram que nunca perceberam tal cenário entre seus estudantes ou
12

[...] [E]xplicar, argumentar sobre o que sabem, para convencer ou informar alguém (um paciente,
um cliente, um subordinado ou superior) de seu critério ou decisão, [...] [devendo] ser capazes de se
comunicar [...] [. Isto] ajudaria os estudantes universitários a entender a existência de outras
perspectivas e a ser capazes de adquirir habilidades argumentativas. (tradução nossa).
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que, quando perceberam, não tomaram nenhuma iniciativa frente a ela. Já 53,03%
dos participantes disseram que apenas comunicavam em sala que tal situação não
era adequada para estudantes universitários e cobravam deles uma mudança. Com
relação à segunda lacuna formativa, que se refere à capacidade de comunicação
adequada, 19,11% dos professores respondentes afirmaram não se dar conta de
que essa dificuldade existia entre os alunos ou que não faziam nada ao se
depararem com ela, enquanto 39,71% dos respondentes informaram que
explicavam para os estudantes que eles necessitavam fazer algo para superar essa
deficiência.
A maioria dos docentes investigados sobre essas temáticas (65,43% para a
dificuldade de escrita e 58,82% para a deficiência em comunicação verbal)
reforçaram a constatação de que o desenvolvimento de competências relacionadas
à capacidade de se comunicar ou de ser crítico não se incorpora, concretamente,
em suas práticas docentes. O que se depreende é que os professores tinham a
expectativa do estudante “ideal”, que ingressa na Universidade apto em relação a
essas e outras habilidades. Portanto, não consideravam como um compromisso
pedagógico auxiliá-los em seu desenvolvimento.
Há a expectativa dos professores, de um modo geral, de encontrarem um
estudante ideal, interessado, comprometido com os estudos e com um projeto
definido e intencional de constituição de um perfil profissional (SOARES; CUNHA,
2010), que ingressasse no ensino superior com as competências cognitivas e
condutas esperadas e necessárias para assumir um processo de aprendizagem
condizente com esse nível de ensino. Entretanto, tal expectativa se mostra
incompatível com o perfil cada vez mais diverso dos estudantes que ingressam no
ensino superior. Os discentes se apresentam com diferentes capacidades de lidar
com a aprendizagem, com pouca ou nenhuma autonomia para tomar decisões, com
níveis sociais e culturais diversificados e evidenciando, muitas vezes, déficit em
termos de conhecimentos, competências e atitudes que deveriam ser conquistados
em processos de escolarização anteriores.
Esse contexto é hoje um dos grandes desafios do professor universitário,
exigindo que este seja capaz de efetivar a mediação pedagógica considerando o
estudante real, concreto, e não o idealizado, de refletir e transformar suas práticas
de maneira que esses estudantes possam ser incluídos ativamente no processo de
ensino e aprendizagem (ALMEIDA, 2012).
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A ausência de foco no desenvolvimento de competências complexas no
processo formativo se pode perceber, também, a partir das queixas dos docentes
sobre a escassez de conhecimentos prévios dos estudantes que, na ótica dos
participantes, são fundamentais para a compreensão das disciplinas que ministram.
Queixa aqui entendida como sinônimo de lamentação, manifestação do sentimento
de desconforto e mal-estar (FERREIRA, 1986), que gera sensação de impotência e
incapacidade de mudar a realidade. As pontuações dos participantes da pesquisa,
frente ao que eles denominaram de falta de conteúdos ou repertório prévios dos
discentes, podem ser ilustradas nos depoimentos que seguem:
Eu faço uma pergunta dirigida para ele para ver se chama, mas enfim... tem
gente que não tem bagagem, eu vejo que o terreno não é fértil, não adianta
a semente cair ali que eu estou malhando em ferro frio que a pessoa não
tem repertório para conseguir... tanto em Direito, quanto na Medicina que eu
ensino eu falo de abstrações, eu não posso mostrar para pessoa “olha, está
aqui é palpável você está vendo”, não, eu tenho que abstrair, são coisas
intangíveis, então se a pessoa não tem repertório fica difícil. (P1).
[...] São calouros com uma mentalidade de ensino fundamental, parece que
não fizeram ensino médio e ai querer que leiam sobre sociologia, sobre
antropologia e ver Emile Durkheim, Karl Marx, Max Weber, para esse povo
de hoje que está chegando com o ensino médio que eu não sei o que é que
fazem não, então são situações desafiadoras sem sombra de dúvidas. (P1).
Eu sinto assim uma falta de um embasamento teórico das disciplinas
antecedentes, que na sequência do curso já deveriam ter deixado ele com
um cabedal de conhecimento com articulação mais fácil, para que ele
tivesse um domínio maior, porque às vezes você está explicando uma coisa
que pressupõe um entendimento anterior que você não vai parar para
explicar aquilo que já é de uma disciplina que foi pré-requisito daquela, e às
vezes quando você vai falar daquilo “ah, professor, e isso é o quê? E o que
é isso mesmo?” Aí eu digo: “oh, vocês já se esqueceram de Direito
Processual Civil I? Estamos em Processual Civil II, ah, professor! A gente
nem se lembra mais!”. (P3).

Os depoimentos revelam confusão entre déficit de conhecimentos prévios e
fragilidades no que concerne a competências cognitivas que não foram
desenvolvidas, seja em anos de escolarização anteriores, ou no próprio ensino
superior, como se pode notar a partir da narrativa do participante P3. As
competências cognitivas fazem parte da estrutura mental do ser humano, integrada
por processos que têm como finalidade viabilizar a capacidade de compreensão, de
avaliação, de construção de informações, de tomar decisões e de solucionar
problemas. Esses processos, que apresentam níveis distintos de complexidade, não
são passíveis de se constatar diretamente, mas por meio de inferências sobre as
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condutas, sobre o que os sujeitos expressam em suas ações ou discursos (SANZ
DE ACEDO LIZARRAGA, 2010).
A ausência de clareza do que sejam as competências cognitivas influenciou,
sobremaneira, na percepção dos docentes acerca do que, de fato, os estudantes
necessitam desenvolver para alcançarem a aprendizagem significativa, pois
consideraram essa lacuna como, tão somente, falta de conhecimentos teóricos.
Naturalmente é comum haver a falta de determinados conhecimentos que ajudariam
os estudantes a compreenderem melhor certos conteúdos ensinados pelos
docentes; entretanto, nos depoimentos, o que se destaca são fragilidades cognitivas,
ou seja, escassez de experiências discentes de compreender, criticar, interpretar,
formular opiniões e argumentar, etc. Capacidades que necessitam ser aprendidas,
mas que seguramente o ensino conteudista, transmissivo, memorístico, vivenciado
ao longo do processo de escolarização, não franqueou aos estudantes. Essas
fragilidades, ao não serem adequadamente identificadas, não suscitam investimento
dos docentes na sua superação. Em lugar disso, estabelece-se um movimento de
queixa e responsabilização do educando pelo seu fracasso.
Os depoimentos evidenciam, também, que, diante da ausência do que eles
denominaram de conhecimentos prévios, importantes para o sucesso do estudante
na disciplina, não se acreditava ser possível ensinar-lhes saberes mais complexos,
próprios do ensino superior. Logo, não concebiam como parte da mediação docente
a ajuda ajustada aos estudantes, com vistas ao desenvolvimento de competências
antes não conquistadas e que foram compreendidas como falta de conhecimentos
prévios. A ajuda ajustada é a ação de apoio empreendida pelo professor, tomando
como ponto de partida os significados e sentidos de que o estudante dispõe em
relação ao conhecimento. Ao mesmo tempo, envolve a proposição de desafios para
que o estudante seja capaz de ressignificar esses mesmos sentidos e significados e
desenvolva as competências necessárias, a partir da própria vivência (COLL,1997).
É importante ressaltar que o ensino como ajuda ajustada tem como objetivo, a
partir da execução “[...] compartilhada ou apoiada de tarefas, incrementar a
capacidade de compreensão e atuação autônoma do aluno.” (COLL, 1997, p. 127).
Na persecução desta meta, a intenção é que as estratégias de apoio utilizadas
possam, progressivamente, deixar de fazer parte da ação pedagógica no momento
em que o estudante conquistar maior domínio dos esquemas de conhecimentos, de
maneira que já possa enfrentar determinados desafios sozinho. Para tanto,
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[...] si queremos que nuestros alumnos puedan gestionar su proprio
conocimento, debemos ir haciéndoles cada vez más autónomos en la toma
de decisiones sobre su aprendizaje, de forma que en qualquier contexto de
aprendizaje, ya sea ante la lectura de un texto, en la defensa de un
argumento o de una posición teórica, al interpretar un gráfico o al diseñar un
experimento o una investigacion, sean capaces de planificar, supervisar y
13
evaluar el despliegue de sus proprios conocimentos. (POZO; PÉREZ
ECHEVERRÍA, 2009, p. 63).

O alcance dessa autonomia só é possível por meio de um processo de
elaboração pessoal, contínuo e paulatino, no qual o estudante aprenda, auxiliado
pela mediação docente, a regular sua própria aprendizagem. Contudo, para atingir
esse nível de autonomia, o professor necessita compreender que o controle do
processo de ensino e aprendizagem, que tradicionalmente competia apenas a ele,
deve ser compartilhado com os estudantes. Só pela adoção de uma ajuda ajustada,
na qual os docentes vão proporcionando situações desafiadoras de aprendizagem –
com o objetivo de que os estudantes construam a capacidade de tomar decisões,
resolver problemas, planejar e avaliar em diversos contextos da vida e da profissão
– é que se estabelece um caminho possível para uma atuação discente
independente, ativa e protagonista. Trata-se, portanto, de edificar uma transferência
progressiva do controle da aprendizagem para os estudantes (POZO; PÉREZ
ECHEVERRÍA, 2009).
Os professores participantes da pesquisa parecem não perceber que o ensino
baseado na transmissão de conhecimentos fragmentados, descontextualizados e
apreendidos de forma memorística contribui para a manutenção da ausência do
desenvolvimento de competências cognitivas nos estudantes que tanto lhes causa
desconforto. Em consonância com essa cultura de ensino, a dificuldade do
estudante de aprender, que certamente gera angústia e sensação de impotência,
além de ser, direta ou indiretamente, fomentada pelos docentes, também não é
objeto de reflexão para gerar transformações na docência. As dificuldades cognitivas
e as atitudes dos estudantes frente ao conhecimento, frente à aprendizagem, não
são

usualmente

consideradas

como

elementos

do

processo

de

ensino-

-aprendizagem na universidade, cabendo aos estudantes buscar sozinhos, ou com
seus pares, as formas de lidar com suas lacunas formativas, sejam elas causadas
13

[...] se quisermos que nossos alunos possam gerenciar seus próprios conhecimentos, devemos
torná-los cada vez mais autônomos em tomar decisões sobre a aprendizagem, de modo que, em
qualquer contexto de aprendizagem, seja ao ler um texto, na defesa de um argumento ou posição
teórica, ao interpretar um gráfico ou estruturar um experimento ou pesquisa, sejam capazes de
planejar, monitorar e avaliar o desenvolvimento de seus próprios conhecimentos. (tradução nossa).
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por processos de escolarização precários no ensino médio ou por uma formação
baseada no modelo hegemônico no ensino superior.
A percepção acerca da falta de motivação do estudante quanto a seus
próprios processos de aprendizagem se evidenciou, também, na interpretação dos
dados do questionário, quando foi perguntado aos docentes participantes como
agiam frente a situações nas quais os estudantes não apresentavam interesse nas
aulas ou não participavam dos debates e discussões promovidos na sala. Com
relação ao primeiro aspecto, 63,23% informaram que não percebiam a situação, não
tomavam nenhuma atitude ou apenas usavam da preleção para convencer os
estudantes de que esses comportamentos não eram adequados e que eles
precisavam investir em uma mudança. Sobre o segundo aspecto, 54,7% dos
professores respondentes informaram que ou não tomavam nenhuma atitude para
enfrentar a situação, ou recorriam à responsabilização do estudante, imputando a
ele a tarefa de mudar tal conduta.
Por esses dados, é patente que os professores investigados não
consideraram como parte da sua mediação docente estimular os estudantes a se
motivarem com seus próprios processos de aprendizagem. Não se disponibilizaram
a rever suas práticas pedagógicas, com o objetivo de torná-las mais contextuais e
significativas para os estudantes, auxiliando-os na reflexão sobre seus propósitos e
objetivos de formação profissional.
A ausência de motivação e a indiferença do estudante frente ao conhecimento
é uma atitude observada, também, nos estudos de Trillo (2000). Para o teórico,
contribuir para a transformação de tais atitudes pressupõe a compreensão do
docente e dos discentes sobre as crenças e pressupostos que sustentam tais
atitudes, aspecto que não foi percebido na narrativa dos professores. Assim, a
atitude do estudante para com a aprendizagem foi encarada pelos docentes como
falta de interesse, de maturidade ou de conhecimento de base, conclusão a que
chegaram por conta da ausência de uma análise crítica sobre a origem dessa
conduta e que gerou como consequência a lacuna de ações pedagógicas que
pudessem provocar a mudança de atitudes do estudante.
Outro dado significativo encontrado no questionário diz respeito a como
agiram os docentes participantes frente aos estudantes com déficit de aprendizagem
de conteúdos necessários para a compreensão dos temas abordados em sua
disciplina. Do total de pesquisados, 81,82% deles afirmou promover atividades em
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sala que permitissem aos estudantes refletir e aprender como agir de forma mais
conveniente em situações semelhantes. Apesar da expressiva parcela de docentes
que informou uma preocupação com o desenvolvimento da autonomia intelectual
dos estudantes que apresentavam essa dificuldade, ainda no questionário, 61,47%
responderam que, no que diz respeito aos estudantes com dificuldades em realizar
produções autorais, nunca perceberam tais lacunas nos alunos ou cobraram deles
uma mudança de atitude para a superação desse tipo de deficiência.
Esses dados apontam a existência de confusão dos docentes entre déficit de
conteúdo e ausência de competência dos estudantes. É possível, pondero, que as
atividades referidas por eles, no sentido de auxiliar os estudantes no déficit de
aprendizagem, tenham ênfase na prescrição e reprodução de conteúdos. Contudo,
devido à natureza de instrumentos de coleta como o questionário, não há como
afirmar o que os docentes investigados entenderam por atividades que possam
promover a autonomia intelectual e competência dos estudantes.
A concepção de relação entre a teoria e a prática defendida pelos
participantes é mais uma indicação de que o processo formativo não tem como foco
o desenvolvimento de competências. Com efeito, a totalidade dos participantes
concebeu que a teoria, necessariamente, antecede a prática, como ilustram os
depoimentos:
[...] [E]u acho que é isso, quando você dá um conceito, o cara decora,
responde certo e uma semana depois já não sabe mais nada, aquilo se
perdeu, mas quando aquilo é contextualizado numa situação concreta ou
prática, a coisa do desafio mesmo, quando você próprio constrói, busca e
constrói a solução eu acho que você não esquece nunca mais. (P3).
O ensino tradicional proporciona uma formação pobre, é uma formação
falida, que deixa o estudante despreparado para enfrentar qualquer
obstáculo na carreira dele, porque torna o estudante alienado, um estudante
quadrado. Então, qualquer situação problema real que lhe for colocada, ele
vai sentir dificuldade em lidar com aquilo, porque ele não foi formado para
lidar com aquilo, ele não foi ensinado para falar, para expor, para debater,
ele é treinado sempre para aquele padrãozinho [...]. O TCC é o momento
em que as dificuldades desses métodos que não permitem que os alunos
sejam mais criativos aparecem. Ele chega ao TCC extremamente
despreparado, um aluno que não sabe fazer uma pesquisa, um aluno que
não sabe relacionar os conteúdos à prática. (P4).

Apesar de os participantes demonstrarem compreender a importância do
investimento na relação teoria e prática como forma de superar o ensino tradicional
e de proporcionar maior aprendizagem por parte dos estudantes, é notório que essa
relação é concebida de forma hierarquizada, na qual a teoria antecede e tem mais
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importância no processo formativo do que a prática. Assim, a crítica ao ensino
tradicional, centrado na transmissão de teorias descoladas da realidade e do
contexto profissional para o qual os estudantes estão sendo formados, embora
suscite uma inflexão, a quebra de paradigma se revela ainda incipiente, na medida
em que não consegue inverter radicalmente a lógica do ensino tradicional, ao manter
a centralidade e a anterioridade da teoria no processo formativo. O arcabouço
proposto pelos docentes simplesmente não é capaz de colocar como foco o
desenvolvimento de competências profissionais.
Conforme estudos anteriores sobre o tema (RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER,
2004; TARDIF, 2012), a formação de profissionais, independentemente da área,
pressupõe que o ponto de partida do ensino, preferencialmente interdisciplinar, são
problemas, desafios, dilemas autênticos do campo da prática, os quais orientam os
conteúdos conceituais a serem estudados, no afã de respondê-los. A relação teoria
e prática, nessa ótica, tal como no processo de pesquisa, parte de um problema,
parte de uma inquietação, cuja resposta exige um investimento sistemático, estudos
teóricos consistentes, definição de estratégias de coleta e análise dos dados,
construção de propostas de intervenção, realização de ação e reflexão sobre a ação.
A relação teoria e prática, em uma lógica investigativa e propositiva alimentada pelos
problemas

da

prática,

é

dialógica,

autoral,

capaz de

contribuir

para

o

desenvolvimento de competências profissionais que serão requeridas futuramente
no exercício da profissão.
Ao que tudo indica, a introdução da prática ou de situações da prática
profissional no modo de ensino dos participantes tem uma intenção, principalmente,
de facilitar a compreensão e a aprendizagem significativa das teorias que fazem
parte dos programas das disciplinas por eles ministradas, como visto nas narrativas
a seguir:
[...] [E]ntão foi como colocar eles numa situação real, um ambiente
laboratorial posso dizer assim, que eles treinassem, mexessem com as
práticas da vivência deles como estudante de comunicação e que saísse
daquele formato em que eles estudavam o que era um espetáculo, a teoria,
e fariam uma prova com quatro questões perguntando: em que ponto do
espetáculo aconteceu isso? Onde a teoria de tal autor trabalha aquele
espetáculo? Não, eu queria que eles soubessem disso também, porque eles
ainda vão encontrar muito disso pelo caminho na graduação, em concurso e
em outras instituições, mas que eles ficassem nesse meio termo, um
pouquinho de cada coisa. (P4).
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Eu acho que com atividade dessa natureza, como o estudo de caso, é como
se você fosse assim, no âmago da questão, porque uma coisa é eu dizer:
olha, dano moral é isso, isso e isso, tecer um conceito teórico [...] e isso
num plano teórico é uma coisa. Agora, dar essa dimensão da vida real
como a coisa verdadeiramente acontece, você ir no âmago da questão,
sentir que aquilo dali que você está aprendendo vai ser de alguma forma
útil, como é que ela vai acontecer na prática. (P3).
Às vezes eu problematizo, eu não começo dando aula, eu digo: “olha você
tem uma loja e você quer expandir, mas você vai querer expandir para as
cidades que você não conhece a clientela, você não sabe como é os
costumes do povo, você não sabe o linguajar da região e você não quer
colocar em risco o seu capital, então você imagina que seria bom ter um
sócio no local que entendesse, qual a melhor solução”? Aí vão dando
ideias, quando vão dando as ideias aí você percebe que esse modelo que
você sugere é uma franquia, vamos ver como é que está na lei? Franquia é
isso, isso e isso aqui, seria uma representação comercial, [...] aí as coisas
vão fazendo sentido e uma coisa que meus alunos me elogiam muito é que
eu não fico preso no cercadinho, sabe? (P1).
Também dou desafios de construção na matéria de Engenharia, inclusive
como avaliação para que os alunos construam alguma coisa prática
baseado no conteúdo, por exemplo: um controle de iluminação automática...
quer dizer, alguma coisa que a gente pode usar em casa, eu tento trazer
para mostrar que aquilo ali na verdade tem alguma utilidade, então seria
mais ou menos isso. (P5).

Os depoimentos atestam uma visão da prática como uma estratégia didática e
não como meio privilegiado de desenvolvimento de competências cognitivas
complexas. Naturalmente, as atividades adotadas pelos participantes contribuem
para a formação dos profissionais; mas, se a relação teoria e prática se restringe à
compreensão e aprendizagem das teorias, essa formação continua frágil, do ponto
de vista do desenvolvimento de competências.
Nesse sentido, cabe considerar que, conforme Lucarelli (2009), a relação
teoria e prática se expressa no contexto formativo na educação superior em três
níveis. No primeiro deles, denominado de um grau baixo de orientação para
aprendizagem significativa, os docentes recorrem a exercícios de fixação e
exemplos que possibilitem demonstrar, provar, certificar e explicar a teoria. Estas
práticas estão fortemente ligadas ao paradigma tradicional/hegemônico, que não
intenciona a aprendizagem significativa do estudante. Em um segundo nível, há um
grau médio de orientação para aprendizagem significativa, no qual o professor
provoca o enfrentamento do estudante de situações desafiadoras e a resolução de
problemas que possibilitem ao sujeito da aprendizagem elaborar estratégias para
abordar as circunstâncias e desenvolver competências cognitivas complexas a partir
de uma situação autêntica de experiência na qual o aluno se sinta genuinamente
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interessado. Por fim, em um terceiro nível, que representa um grau mais intenso de
orientação para a aprendizagem significativa, o estudante é encorajado a se implicar
em um processo de construção do conhecimento, a investigar a situação-problema
que surge, proporcionando a aprendizagem de diversas competências e a
capacidade de ressignificar os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais,
incorporando, como base do processo, a incerteza e a capacidade de lidar de forma
crítica e criativa com os desafios da prática (SIRVENT, 2003).
Destarte, a articulação entre ensino e pesquisa pressupõe a centralidade do
aprender, bem como do desenvolvimento de “atitudes” científicas, de predisposições
para conhecer, de forma inteligente e não reprodutiva, atitudes fundamentais para a
atuação do profissional. Aposta na criatividade, ou seja, na construção significativa a
partir de temas, questões e problemas, na possibilidade de o estudante desenvolver
sínteses e análises (entre outras habilidades intelectuais como: decompor, recompor
argumentos, estabelecer relações, elaborar abstrações e interpretações a partir dos
dados; expressão oral e escrita; pensamento crítico, construtivo e independente).
A relação teoria e prática baseada na pesquisa, que rompe com a visão
hierárquica acerca desta relação, pressupõe a distinção entre ensino com pesquisa
(desenvolvimento de habilidades intelectuais para a reflexão – imprescindível para a
graduação em seu intento de formar profissionais) e ensino para a pesquisa
(formação do pesquisador – desenvolvida nos cursos de pós-graduação stricto
sensu) (PAOLI, 1988). Implica a adoção da historicidade, provisoriedade e
relatividade dos conteúdos das disciplinas. Investe na interdisciplinaridade, pois não
é possível compreender e lidar de forma competente com os problemas autênticos
da prática partindo de uma única perspectiva ou disciplina. Em síntese, este nível
aposta em ações educativas inovadoras, consideradas como aquelas que rompem
com as formas tradicionais de ensinar e aprender, que expressam uma
reorganização dialética da relação teoria e prática, que envolvem uma gestão
participativa e estimuladora do protagonismo dos estudantes. Dessa forma,
contribuem para a formação de profissionais mais qualificados.
Todavia, a adoção de experiências de ensino com pesquisa não foi referida
por nenhum participante. Além disso, os professores não registraram transpor o
espaço da sala de aula para a promoção da relação da teoria com a prática. Eles
não explicitaram a possibilidade de outros contextos que pudessem desenvolver tais
aprendizagens, como: visitas e observações críticas a futuras instalações de
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trabalho; construção de projetos de intervenção consubstanciados pela análise de
um contexto profissional; adoção de estratégias para desenvolver o ensino com
pesquisa; outras oportunidades nas quais os estudantes pudessem aprender de
maneira práxica o bom desempenho profissional. A carência de iniciativas deste
porte merece reflexão por parte dos docentes, gestores e assessores pedagógicos,
pois o enfrentamento de problemas autênticos do campo da prática profissional, em
caráter investigativo, pode propiciar o desenvolvimento de diversas competências e
atitudes imprescindíveis para a constituição de um profissional qualificado.
Da forma como está posto, ao se depararem com desafios autênticos, os
estudantes tenderão a confrontá-los com as concepções que possuem, sem
expertise e, na maioria dos casos, implícitas. Mas, com a mediação docente, por
meio de uma ajuda ajustada, com a apresentação de teorias alternativas, científicas,
que possam auxiliá-los a interpretar a prática de maneira diversa, mais complexa e
em consonância com os conhecimentos das variadas disciplinas, é possível superar
os obstáculos (POZO; PÉREZ ECHEVERRÍA, 2009).
Sustentamos que, em uma formação que intenciona a profissionalização, não
há como conceber um processo de ensino-aprendizagem puramente teórico,
tampouco só baseado na experimentação prática, pois “[...] se a teoria desvinculada
da prática se configura como contemplação, a prática desvinculada da teoria é puro
espontaneísmo. É o fazer pelo fazer.” (SAVIANI, 2005, p. 141).
Tomando como referência a escala de trabalhar a relação teoria e prática,
anunciada por Lucarelli (2003), é possível inferir que os professores participantes
dessa investigação se aproximaram mais do grau baixo, porém apresentaram uma
tímida transição para o grau médio, conforme se percebe nos depoimentos
anteriores e nos que seguem, nos quais os docentes recorreram à simulação para
possibilitar a articulação teórico-prática:
[...] [E]u encarnei o papel de um produtor musical que eles vinham até a
mim entregar o projeto e quinze dias depois nós teríamos uma banca e,
nessa banca, eles iriam apresentar o projeto no formato slides. Como num
concurso, e durante esse processo eu iria dizer para eles se eles
receberiam sinal verde ou não para a proposta daquele espetáculo. (P4).
Simulação! A gente pode contratar atores. Em outras escolas que eu
ensinei eles fazem isso, então tem um ator para ser enfermeiro e outro para
ser o paciente, você pode fazer isso numa sala onde tem aquele vidro que
de um lado você vê e de outro você não vê, então tem caixa de som, ou
então, manequim. Alguém está no microfone falando pelo boneco, mas ali é
um boneco, você pode furar ele, bater nele, fazer manobras erradas para
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poder aprender, porque aprender em gente é fogo, não é?! Então, na
prática real, você nunca sabe o que vai acontecer porque o paciente é de
verdade, traz o mundo, mas na simulação o aluno controla tudo. A
simulação é uma forma potente de ensinar, sem levar risco para uma
pessoa de carne e osso que estaria participando daquilo. (P1).

O uso da simulação como estratégia de ensino e aprendizagem tem potencial
formativo, à medida que aproxima o estudante de situações profissionais. Embora
seja uma situação fictícia, que não substitui a experiência no contexto concreto da
prática, na qual os estudantes se deparariam com os problemas autênticos
relacionados à sua futura profissão, pode ser útil. Mais uma vez recorrendo aos
níveis de relação teoria e prática que se expressa no contexto formativo da
educação superior (SIRVENT, 2003), a simulação poderia representar um grau
médio de concretização dessa articulação, pois tem a possibilidade de desafiar os
estudantes a resolverem situações-problema, mesmo que em um contexto
controlado, o que proporcionaria aos aprendizes a oportunidade de refletir, tomar
decisões, planejar, exercer a autonomia e a criatividade.
As simulações realizadas no contexto da formação profissional poderiam
fornecer um caminho profícuo para a promoção da aprendizagem experiencial, que
compreende um processo cíclico, disposto em quatro etapas fundamentais, a saber,
as dimensões de experiência, reflexão, conceitualização e transferência (KOLB,
1984). O movimento cíclico é instaurado conforme o contato com a experiência, ou
seja, nas vivências, que podem ocorrer por intermédio de uma realidade concreta ou
através das atividades de simulação mediadas pelo docente, de forma desafiante e
problematizadora.
Na continuação do processo, surge a dimensão da reflexão. Influenciada pela
experiência realizada na etapa anterior, na qual os estudantes tiveram a
oportunidade de observar os fenômenos vivenciados de forma reflexiva e
problematizadora, envolve uma percepção mais aprofundada dos conhecimentos,
habilidades e destrezas experienciadas. No decorrer da etapa de reflexão, há a
atenção aos conteúdos conceituais, atitudinais e procedimentais, que devem ser
discutidos entre professores e estudantes, com vistas a retroalimentar a reflexão
sobre as situações vivenciadas e auxiliar no desenvolvimento metacognitivo dos
estudantes. É importante ressaltar que
[...] trata-se de um processo contínuo, de modo que não há uma separação
entre momentos de teorização e de ação pura. O que muda é o grau e a
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complexidade da problematização que leva, necessariamente, a níveis de
aprofundamento teórico impulsionado por problematizações da realidade
cada vez mais densas. (BRESSANE et al, 2017, p. 55).

A próxima etapa do ciclo se realiza através da conceitualização, momento em
que os estudantes concedem significados às situações e aos resultados
concernentes às experiências vivenciadas. O ciclo se fecha com a etapa da
transferência, que, conforme também defendido por Sanz de Acedo Lizarraga
(2010), se caracteriza por um recurso cognitivo que, desenvolvido pelo sujeito, o
torna capaz de aplicar o que aprendeu em uma circunstância – como em uma
simulação realizada em sala de aula – em uma nova situação desafiadora.
As estratégias pedagógicas que se utilizam das simulações possuem um
grande potencial para gerar a aprendizagem experiencial, ao reproduzir situações
muito próximas dos desafios profissionais que os estudantes poderão enfrentar em
suas futuras práticas laborais. Ferramentas desta natureza auxiliam os discentes a
construírem sentidos e significados concernentes a seu próprio processo de
profissionalização.
A análise dos dados aponta que a totalidade dos participantes considera a
prática como espaço de mera aplicação de teorias, como atestam os depoimentos
que seguem:
Eu tento ensinar para o aluno, para quando ele se deparar com uma
situação prática, que é quando aquele assunto é de fato utilizado, ele possa
transpor o que aprendeu na teoria para resolver a situação prática, estou
falando da prática simulada no papel mesmo. (P5).
[...] [N]ão só isso, mas como a minha disciplina permite e está previsto
laboratórios, então eu levo para o laboratório, me permite né?! O laboratório
tem essa facilidade de trazer a prática, a experimentação, exemplificar mais
ainda aquele conteúdo para mostrar que ele tem uso prático. (P5).

A concepção da relação teoria e prática aplicacionista, ilustrada nesses
depoimentos, indica que o saber fazer profissional pode ser aprendido da
transmissão/assimilação de conceitos e técnicas e que é possível que os estudantes
sejam capazes de transferi-los para diferentes desafios no futuro exercício da
profissão (POZO; ECHEVERRÍA, 2009). Essa concepção tem como fundamento a
racionalidade técnica, cuja ideia central é que
[...] a prática profissional consiste na solução instrumental de problemas
mediante a aplicação de um conhecimento teórico e técnico, previamente
disponível, que procede da pesquisa científica. É instrumental porque supõe
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a aplicação de técnicas e procedimentos que se justificam por sua
capacidade para conseguir os efeitos ou resultados desejados.
(CONTRERAS DOMINGO, 2002, p. 90-91).

Na perspectiva da racionalidade técnica, a prática não é concebida como
contexto de produção de saberes oriundos da problematização e reflexão sobre os
desafios, restringindo-se à aplicação inteligente desse conhecimento aos problemas
enfrentados por um profissional, com o objetivo de encontrar uma solução
satisfatória. Nesse sentido, o processo de formação consiste em fornecer uma
grande bagagem teórica e algumas doses de técnicas e procedimentos,
especialmente na etapa final do curso, para que os futuros profissionais, no
exercício laboral, consigam recorrer a estes conhecimentos elaborados por outrem e
encontrem soluções adequadas para os problemas que enfrentarem. Essa lógica,
corroborada pelos participantes, se assenta em uma concepção de currículo de
formação profissional prevalente na educação superior, que, como já mencionado,
subordina o aprendizado teórico ao prático, privilegia a teoria em detrimento da
prática, conforme se constata no depoimento que segue:
Você tem práticas jurídicas civis um e dois, pratica jurídica penal lá no fim
do curso... é quando, finalmente, o aluno vai ser colocado diante de uma
folha em branco: “faça uma petição inicial”! Ou então, “faça a constatação”,
“faça a decisão”! Até lá, é só teoria! (P1).

Nesse sentido, a teoria e a prática são concebidas como campos de atuação
disjuntos que pouco se articulam ao longo da formação e, por vezes, até se opõem.
Como afirma Saviani (2008, p. 128):
Percebemos, então, que o que se opõe de modo excludente à teoria não é
a prática, mas o ativismo, do mesmo modo que o que se opõe de modo
excludente à prática é o verbalismo e não a teoria. Pois o ativismo é a
“prática” sem teoria e o verbalismo é a “teoria” sem a prática. Isto é: o
verbalismo é o falar por falar, o blá-blá-blá, o culto da palavra oca; e o
ativismo é a ação pela ação, a prática cega, o agir sem rumo claro, a prática
sem objetivo.

Sánchez Vásquez (1968) por sua vez, enfatiza que os conhecimentos
teóricos, sozinhos, não alcançam mudanças efetivas na sociedade, embora
contribuam para tal intento quando são apreendidos e transformados em ação pelos
sujeitos:
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Entre a teoria e a atividade prática transformadora se insere um trabalho de
educação das consciências, de organização de meios materiais e planos
concretos de ação; tudo isso como passagem indispensável para
desenvolver ações reais, efetivas. Nesse sentido, uma teoria é prática na
medida em que materializa, através de uma série de mediações, o que
antes só existia idealmente, como conhecimento da realidade ou
antecipação ideal de sua transformação. (SÁNCHEZ VÁSQUEZ, 1968, p.
207)

Assim, as dificuldades dos estudantes em transpor a teoria para a prática, que
se apresentaram nas queixas dos professores pesquisados, podem ter suas origens
em perspectivas curriculares e de ensino que, de um modo geral, se apoiam em
uma cultura de formação verbalista e aplicacionista. Em contrapartida, a formação
para uma profissão exige uma orientação para o desenvolvimento de competências
dos estudantes, de forma que estes possam aprender a agir e a refletir sobre suas
futuras práticas laborais para lidar com a complexidade e a incerteza que
caracterizam o mundo contemporâneo – o que só é possível a partir da articulação
entre teoria e prática, em uma perspectiva investigativa e dialógica.
Os professores entrevistados, em um processo intuitivo construído a partir de
suas experiências pedagógicas, reconhecem que os estudantes se motivam mais
para aprender quando adotam estratégias nas quais há a possibilidade de relacionar
a teoria à prática, conforme os relatos que seguem:
Percebo que tem uma motivação total porque discutem, ficam empolgados
com um ponto de vista, com o outro e muitas vezes até chegam a se exaltar
mesmo, então isso eu acho legal, porque se você não tiver um grau assim
de envolvimento maior ficar só naquela coisa assim de...um plano muito
teórico das coisas e que você tem até dificuldade de compreender como é
que a gente aplica isso na prática, de articular tudo, não é?! E um caso
concreto você tem a possibilidade de juntar tudo, às vezes uma arguição,
um aspecto penal, um aspecto de Direito Civil, de Direito Constitucional, e
mexer nisso tudo. (P3).
Por ser em Engenharia também é mão na massa, vamos dizer assim, então
eu acho que é muito por isso, muitos alunos quando fazem Engenharia
fazem, nem todos, óbvio, eu já percebi que nem todos, mas a maioria faz
porque de alguma forma pensa que Engenharia é construir, não é? Desafio
de construir alguma coisa palpável, tangível, prática! Eu acho que as
atividades e avaliações práticas incentivam mais, eu acho que animam o
aluno. (P5).
[...] [E]ntão eles gostam quando esse trabalho de final de disciplina são
situações que eles vão ter que correr atrás, então passam os que mais se
dedicam “não, poxa, aprendi a fazer coisas que eu nunca fiz na vida!”
Então, até comprar componentes em lojas eles vão ter que comprar, são
situações assim, da prática, que eu tento levar mais para o dia-a-dia,
pessoal gosta, acha interessante a proposta nesse sentido. (P5).
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É importante perceber que os professores entrevistados identificam que os
estudantes preferem um ensino que não seja abstrato, desconectado da realidade e
do campo profissional para o qual estão sendo formados. No entanto, essa
percepção não concorre para uma crítica mais radical acerca do seu ensino ou das
queixas que fazem dos estudantes, entre outros aspectos. Naturalmente, a escassez
de tempo e de espaços instituídos para refletirem sobre a prática pedagógica,
somada à lógica disciplinar e centrada nos conteúdos dos currículos vigentes, são
fatores que contribuem para isto.
A discussão acerca dessa inferência colocou em relevo que os professores,
independentemente das áreas, não abraçaram claramente a intenção de investir no
desenvolvimento de competências, apesar de, em alguns casos, realizarem certas
práticas que, indiretamente, contribuíram nessa direção. Sinalizaram um processo
de tateamento, sustentado por representações tácitas, implícitas, mais próximas do
senso comum, aprendidas pela experiência ao longo das suas histórias de vida
como estudantes e profissionais.
O objetivo explicitado e subjacente a suas práticas é a apreensão/acumulação
de conteúdos pelos estudantes, o que revela uma forte vinculação ao modelo
hegemônico de ensino. Mesclam-se aí princípios do racionalismo técnico e da
formação academicista e tradicional (RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2004), viés
fundamentado no treinamento de habilidades, com base em conhecimentos teóricos
desarticulados do contexto profissional, fracionados e indicativos de uma formação
acadêmica inconsistente. Nesta formação, teoria e prática não se relacionam. Há
uma insuficiência de práticas que possibilitem a mobilização de saberes da profissão
em contexto concreto, pois a ação pedagógica se assenta, principalmente, na
prescrição e reprodução de conteúdos.
Verificamos, por conseguinte, que as práticas de ensino relatadas pelos
docentes não apontaram para uma formação de profissionais alicerçada no
desenvolvimento de competências. Faltou a perspectiva práxica, na qual prática,
teoria e reflexão se articulam dialeticamente e o estudante pode aprender a
aprender, desenvolver a capacidade de investigar e explorar as diferentes
perspectivas de resolução de problemas, estar apto a promover a autorregulação, a
metacognição, a trabalhar em grupo de forma cooperativa, a aprender a
automotivar-se e a estabelecer suas próprias metas e objetivos (SANZ DE ACEDO
LIZARRAGA, 2010; MONEREO; POZO, 2009b; LIVAS, 2000), dentre outras
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competências e atitudes imprescindíveis na formação de um profissional bem-sucedido.
A ausência de foco no desenvolvimento de competências cognitivas,
socioafetivas e profissionais por parte dos participantes desta pesquisa é
perfeitamente compreensível quando se considera que, historicamente, a educação
superior no Brasil, apesar de incorporar alguns avanços, não conseguiu alterar a
essência da lógica intelectualista, transmissiva, baseada em livros e, muitas vezes,
em apostilas, conforme denunciou Anísio Teixeira (2005, p. 175):
Desse modo, os cursos eram uma introdução às profissões, visando
oferecer alguma base para o preparo profissional, que iria ser adquirido na
prática, fora da escola, na profissão. Somente na medicina, por ser ela
própria, acima de tudo, uma prática, uma arte, o curso lentamente escapou
a esse tipo de ensino oral, e gradualmente se fez de formação com prática
hospitalar.

Alterar essa lógica implica em uma mudança paradigmática na concepção de
profissional e de sua formação por parte dos governantes, dos gestores das
instituições de educação superior. Transformações como essa podem ser facilitadas
pela mudança de mentalidade dos docentes, em decorrência da reflexão sobre suas
práticas e sobre seus resultados, e da escuta empática dos discentes.
O desenvolvimento de competências cognitivas complexas no contexto da
formação de profissionais pressupõe que os estudantes sejam desafiados a
construir as capacidades de compreender, avaliar e gerar informações, tomar
decisões e resolver problemas autênticos, emanados da prática. É fundamental
formar profissionais que saibam “ler” com eficácia os problemas que lhes são
apresentados e decidir quais estratégias são mais adequadas para solucioná-los
(MONEREO; POZO, 2009b). Urge, ainda, como enfatiza Tardif (2012), que sejam
capazes de argumentar com consistência teórica acerca das soluções propostas.
Isso significa que os conteúdos são, obviamente, necessários para desenvolver as
capacidades,

mas

o

fio

condutor

do

processo

de

ensino-aprendizagem

comprometido com a formação profissional deve ser o desenvolvimento de
competências. Se os conteúdos são importantes aliados nessa direção, no entanto,
isso não significa que se deva centrar exclusivamente neles como referência única
da aprendizagem e da avaliação (POZO; PÉREZ ECHEVERRÍA, 2009).
Cabe ressaltar que um ensino capaz de contribuir para o desenvolvimento de
competências cognitivas, sócio-afetivas e profissionais exige a adoção de práticas
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pedagógicas consistentes para responder a situações, conflitos e problemas
relacionados a um contexto real. Demanda, igualmente, um complexo processo de
construção pessoal que recorra a desafios de progressiva dificuldade e ajuda
eventual, considerando a subjetividade e a identidade de cada estudante.

4.1.3 Incômodo frente a determinadas atitudes discentes e investimento na
mudança delas essencialmente de forma prescritiva
O incômodo frente a determinadas atitudes dos estudantes aparece como um
elemento fortemente presente no discurso da totalidade dos participantes da
pesquisa, como denotam os depoimentos:
Mas hoje em dia essa coisa da tecnologia de você buscar tudo numa tela de
computador, no celular que está a sua mão, parece que tem uma certa
preguiça, as pessoas assim buscam resultados muito imediatista. Quer
dizer, claro que a tecnologia tem aspectos extremamente importantes e
úteis, mas, por outro lado, às vezes, eu acho que gera determinados vícios,
né?! Que atrapalham... que não ajudam muito e um deles é essa coisa da
leitura, hoje em dia acho que todo mundo não tem muita paciência para ler
um texto maior. O aluno não se interessa por uma leitura mais densa. (P3).
Se for um aluno que ainda não está trabalhando e mesmo assim só quer
ganhar o diploma no final do curso, acho que realmente não se encantou
com o curso, mas não quis desistir, então vai empurrar com barriga, se
formar mesmo, sem se importar em aprender mesmo. Eu acho que essas
percepções não são diferentes dos meus colegas quando me formei, então,
assim, minha interpretação é muito nesse sentido. (P5).
Eu acho que tem o fenômeno da contemporaneidade, que é você olhar
muito para o umbigo, no sentido egocêntrico, não é no sentido de ser
melhor a partir de mim não. É assim: “Se eu estou bem, o outro, paciência”.
E essa é uma postura do nosso estudante muitas vezes e é desastrosa. Aí
tem uma sociedade também, quando o profissional não cumpre com os
deveres dele, também não tem ninguém que o chame para
responsabilidade, não tem, então vai passando. É difícil desenvolver
atitudes e valores nesses alunos e eles nem percebem a importância disso.
(P2).

Antes de analisar esses depoimentos, cabe destacar que, neste estudo,
entendemos atitudes como um conjunto estruturado de crenças, princípios e
concepções que predispõem o sujeito, de maneira favorável ou desfavorável,
portanto carregada de emoção, para a ação frente a um objeto, pessoa ou situação
social. Outro aspecto que caracteriza as atitudes é o fato de serem aprendidas a
partir das experiências, sendo assim atravessadas por aspectos políticos, culturais,
sociais, dentre outros (TRILLO, 2000). Há a compreensão, também, de que as
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atitudes e valores são elementos interdependentes, pois “[...] as atitudes possuem
uma componente valorativa, constituem algo semelhante à cristalização de valores
assumidos.” (ZABALZA, 2000, p. 20).
A formação de atitudes e valores é atravessada por questões éticas, devendo
contemplar aspectos como o respeito à alteridade, à integridade, à criatividade e à
autonomia. Uma formação profissional que considera tais elementos intenciona "[...]
formar o aluno para atuar como cidadão responsável por si mesmo e por sua
comunidade." (BEHRENS, 2006, p. 18).
Adentrando na análise dos depoimentos, é possível perceber que eles
denunciaram a falta de compromisso e de motivação do estudante para com seu
próprio processo de aprendizagem e a ausência de solidariedade para com os
colegas.
Os relatos suscitam várias reflexões. A primeira é que o incômodo se
relacionava, principalmente, ao fato de as atitudes dos alunos dificultarem o ensino
dos conteúdos da matéria sob responsabilidade do depoente. A constatação de que
a situação é desagradável, no entanto, não parecia se relacionar à consciência de
que os comportamentos dissonantes impactariam na futura atuação laboral dos
discentes, e nem de que os docentes têm um compromisso moral para com a
formação de profissionais humanos, éticos, solidários e reflexivos. Provavelmente,
isso se deve à visão restrita a conhecimentos e habilidades técnicas acerca do
processo de profissionalização, já analisadas na discussão da primeira inferência
sobre a concepção de profissional presente nas representações dos docentes
pesquisados.
A segunda reflexão provocada pelos depoimentos acima é que os
participantes não revelaram estabelecer relações entre o contexto econômico,
cultural, social e político mais amplo e as atitudes dos discentes. Estabelecer esses
nexos contribuiria para que os docentes assumissem uma postura mais empática e
compreensiva em relação aos estudantes e, em consequência, buscassem formas
de enfrentar a situação no âmbito institucional e de provocar reflexões junto aos
estudantes com vistas à transformação das condutas consideradas indesejáveis
para cidadãos e profissionais conscientes. Dessa forma, perceberiam a “árvore
isolada da floresta”, o que contribuiria para a naturalização de suas próprias
posturas de culpar os estudantes por serem como são.
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É fundamental considerar que os estudantes são indivíduos que se formam e
se transformam por meio de relações sociais, conforme afirma Vázquez (2011, p.
344):
Os homens – isto é, os indivíduos concretos cuja atividade prática assume
necessariamente a forma de uma relação social – atuam, portanto,
socialmente, mas ao mesmo tempo, atuam como indivíduos que produzem
e obram conscientemente, conforme os fins, independentemente de seu
grau de consciência das relações de produção nas quais se inserem, da
forma social de sua atividade, de seu pertencimento a uma classe social
dada, do tipo de relação que contraem com outros homens e dos resultados
a que conduz sua práxis individual quando se integra e conjuga em uma
práxis comum.

Essa teia de relações, perpassada por valores no processo de formação de
futuros profissionais, precisa ser explicitada, refletida de forma práxica, mediada
pelos docentes, para que os estudantes possam compreender criticamente suas
representações e crenças e fazer escolhas mais conscientes. Por conta disso, é
inadiável que a universidade e seus docentes assumam o desafio da formação de
atitudes e valores de seus aprendizes, ainda mais no cenário social e político atual
no Brasil, marcado por uma profunda crise moral e ética e por grande perplexidade e
apatia do povo diante dos descalabros praticados. Para tanto, os próprios docentes
necessitam ter consciência dessa teia de relações explicativas das atitudes suas e
dos discentes. Essa consciência não se revela claramente nos depoimentos dos
participantes.
Por fim, ainda acerca desses relatos, cabe a reflexão de que os docentes, ao
que tudo indica, não identificaram a relação entre as atitudes dos discentes que lhes
incomodavam, o cenário institucional e o seu próprio ensino. A análise que fizeram
das atitudes dos alunos não parece contemplar o fato de que os currículos se
compõem de um aglomerado de disciplinas que não se comunicam e que, muitas
vezes, conflitam entre si. O foco é a quantidade de conhecimentos, em detrimento
da qualidade das aprendizagens, o que implica em sobrecarga de conteúdos e
atividades para os estudantes darem conta. Por fim, as disciplinas são centradas na
transmissão de conteúdos desconectados da prática profissional e que não fazem
sentido para os educandos, esquivando-se de promover a articulação entre ensino,
pesquisa e extensão. Neste processo, não investem na construção de comunidades
de aprendizagem.
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A partir desses elementos, é inevitável que os aprendizes, consciente ou
inconscientemente, optem pelo enfoque superficial de aprendizagem. Aderem ao
investimento de esforço mínimo, voltado, principalmente, à obtenção do resultado,
pelo recurso a atividades com baixo nível cognitivo e pela memorização de dados
isolados, sem estabelecer conexão entre eles, em detrimento da compreensão
(BIGGS, 2010). Cabe lembrar as palavras de Freire (1987, p. 43): “Quando a
educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor.”.
Ao lidar com as atitudes dos estudantes que provocam incômodo, a tendência
da maioria dos docentes pesquisados é não investir de maneira consciente na
formação de atitudes. O questionário apresentou alternativas de situações como: a)
estudantes que não demonstram interesse na aula, envolvidos com seus aparatos
tecnológicos; b) estudantes que não apresentam um comportamento de cooperação,
solidariedade e respeito mútuo na relação com colegas; e c) estudantes que não se
envolvem com as atividades propostas nos trabalhos em grupo. Os maiores
percentuais encontrados (44,12%, 39,71% e 44,78%) estão relacionados à ação do
professor de apenas registrar em sala de aula que determinado comportamento
apresentado é inadequado para um estudante do ensino superior e cobrar a
mudança. Se somarmos esses percentuais aos encontrados nas duas primeiras
possibilidades de ação, em que os docentes não percebem tal atitude do estudante
ou, quando percebem, não adotam nenhuma medida para ajudá-los, teremos mais
de 60% dos professores que elegeram não investir na formação de atitudes dos
estudantes. Essas respostas demonstram que um percentual significativo de
docentes não assume como parte da sua prática a formação de atitudes e valores
nos estudantes, futuros profissionais. Tal tendência se evidencia também entre os
entrevistados, como ilustram os depoimentos:
Como eu falei, essas situações assim, de ordem mais interpessoal, a não
ser que o aluno se sinta extremamente incomodado, eu entendo que eles
tem que administrar essa situação, entendeu? Não faço uma intervenção
direta nesse sentido “ah, você tem que ajudar”, não, eu entendo que não faz
parte da minha função de professor. (P5).
Eu lembro a eles que plágio é motivo para zerar, eu detecto plágio muito
frequentemente e eu digo: “Muita gente já tirou zero nessa atividade que
podia ajudar sua nota [...]. Eu vou dando esses lances assim para poder ver
se eles ficam mais precavidos. (P1).
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Essa representação, em grande medida, tem como pressuposto a ideia de
que o ensino de adultos não comporta tais conteúdos e que os estudantes
universitários, maiores de idade, já deveriam chegar à universidade com essas
atitudes e valores plenamente ajustados. Um exemplo desse aspecto está
relacionado à motivação dos estudantes, pois “[...] se considera que la motivación no
es el problema en la enseñanza universitaria, que el estudiante de enseñanza
superior, como sabe lo que quiere y es mayor, ya deveria estar motivado e, si no lo
está, no es asunto de los docentes.”14 (POZO; PÉREZ ECHEVERRÍA, 2009, p. 164).
A motivação é um constructo psicológico que requer a ativação de processos
emocionais, cognitivos e afetivos, direcionando e orientando a ação de forma
deliberada. Possui uma intenção frente a um objetivo. Há três grandes orientações
motivacionais que permeiam o cenário educativo. São elas: orientação para o
resultado, na qual o estudante se centra no objetivo de obter êxito nos processos
avaliativos, com intenção de lograr o melhor resultado possível; orientação de medo
do fracasso, quando o estudante mais do que um resultado positivo, busca evitar um
resultado negativo, alimentando a expectativa de ser aprovado, mas não
necessariamente de lograr êxito máximo; e, por fim, a orientação para a
aprendizagem, na qual o estudante está motivado pela possibilidade de aprender
efetivamente e busca desenvolver competências, atitudes e conhecimentos
desejáveis para se constituir como um profissional abalizado (POZO; PÉREZ
ECHEVERRÍA, 2009).
Embora a motivação tenha um caráter intrínseco, voluntário e intencional e se
relacione com a vontade pessoal, a orientação motivacional não é uma característica
estável da personalidade do estudante. Ela é circunstancial e depende, também, do
contexto. É fundamental que o docente organize o processo de ensino e
aprendizagem e, de maneira intencional, encontre meios para gerar no estudante
uma propensão à orientação motivacional voltada para a aprendizagem (POZO;
PÉREZ ECHEVERRÍA, 2009).
Em contrapartida, o ensino universitário que relega essa condição a segundo
plano contribui significativamente para a formação de:

14

“[...] considera-se que a motivação não é o problema da educação universitária, que o aluno do
ensino superior, como sabe o que quer e é maior, já deve ser motivado e, se não estiver, não é
assunto dos professores.” (tradução nossa).
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Advogados dedicados à justiça, que são famosos pela sua actividade como
delinquentes; supostos juristas que aplicam a lei mecanicamente sem
nenhuma interpretação em conformidade com qualquer direito; médicos que
dão mostras de uma burocracia kafkiana e que, alheios ao juramento de
Hípócrates, verificam se o cartão da Segurança Social está em dia antes de
proceder a uma intervenção cirúrgica de urgência; farmacêuticos que são
tendeiros; periodistas que escrevem o que lhes mandam, embora não
saibam ou não seja verdade; economistas hipnotizados pelas macrocifras
que, alienados da sua realidade mais imediata, brincam com as fazendas
dos outros e, provisoriamente, também com as suas vidas; engenheiros,
arquitectos, químicos e físicos, obnubilados pela técnica, e carentes de
qualquer consideração ética ou estética; e também – ainda que isto não
saia nos periódicos – pessoas do meu grémio, professores resistentes à
mudança educativa e pedagogos que se negam a colaborar com os
mestres, pois preferem o controlo hierarquizado e a manipulação. (TRILLO,
2000, p. 257).

Em suma, a desconsideração das dimensões éticas e de cidadania na
formação universitária concorre para a constituição de uma identidade profissional
puramente técnica, centrada em seus próprios interesses, destituída de valores
éticos e morais e esvaziada de conhecimentos sobre a condição humana, que
requer compreender o seu caráter “[...] trinitário indivíduo-espécie-sociedade.
Produtores um do outro [...] um indivíduo não é apenas uma pequena parte da
sociedade, o todo da sociedade está presente nele, na linguagem, na cultura.”
(MORIN, 2015, p. 140).
À despeito da tendência a se omitir, no que concerne à formação de atitudes
e valores, todos os entrevistados registraram situações em que buscaram provocar
mudanças

de

atitudes

dos

estudantes

consideradas

como

inadequadas,

especialmente as relacionadas ao conhecimento, à aprendizagem, a sua formação
profissional e ao trato com os colegas. Com esse intuito, apresentaram um discurso
prescritivo e moralizador, conforme ilustram os depoimentos que se seguem:
Tem sido uma luta imensa, vamos dizer assim, o que é que eu tenho feito?
Vamos lá, vou tentar aqui colocar em tópicos. Primeiro eu já esclareço logo
no início do semestre, de onde eu venho, a minha formação, meu tipo de
aula, o que eu entendo sobre o que é ser professor. E através do plano de
curso eles já podem perceber que não vai ser aquele padrão de aula
expositiva e para decorar conceitos, eu explico para meu aluno a minha
forma de trabalhar, digo que eles vão ter que se colocar na minha aula, que
vão ter que produzir, criar. (P4).
É chamar ele o tempo inteiro, vigiar, sabe como é? Porque tem estudante
que você dá um comando e que ele incorpora e caminha, tem outros
estudantes que você precisa vigiar o tempo inteiro tipo: olha, você não deu
bom dia, olha você está tratando grosseiro, olha, você não está chegando
no horário. (P2).
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Às vezes tem advertência, a gente já teve que dar advertência verbal ou
escrita para o estudante que teve uma conduta desviante em sala de aula
ou no estágio [...]. Eu acho que tem algumas pessoas que, principalmente
pessoas que tiveram uma educação muito dura com os pais e que estão
num caminho muito desviante assim eu acho que uma advertência ela é
uma boa, o aluno consegue compreender, entendeu? Pela dureza da
penalidade, ele consegue compreender de que aquilo foi grave que ele fez.
(P2).

Dessas narrativas se depreende que os professores nutriam a concepção de
que as atitudes e valores são passíveis de serem modificados de forma prescritiva,
heterônoma, acrítica e alheia às experiências dos estudantes. Além disso, mais uma
vez as estratégias utilizadas tiveram como foco o compromisso imediato do
estudante com a aprendizagem dos conteúdos da disciplina e não com o
desenvolvimento de atitudes sintonizadas com um projeto de profissional que se
deseja formar para atender aos desafios contemporâneos.
A adoção do discurso prescritivo e moralizador como estratégia para provocar
mudança de atitude dos discentes evidencia uma visão de aprendizagem direta que,
conforme já mencionado neste estudo, concebe o ato de aprender como um
processo de transcrição exata da realidade ou modelo (POZO; PÉREZ
ECHEVERRÍA, 2009). A estratégia adotada não aposta em uma construção de
sentidos e significados pessoais por parte dos estudantes que esteja associada a
suas necessidades, motivações, experiências, ou provocada por desequilíbrios
cognitivos.
Apostar no ensino e aprendizagem de atitudes e valores significa investir no
desenvolvimento integral do indivíduo, articulando a construção de saberes, o
desenvolvimento de competências, atitudes e valores, abrindo espaço para uma
elaboração

pessoal

afetivo-emocional

(MASETTO,

2003).

Implica

no

autoconhecimento progressivo para a compreensão da alteridade e na empatia para
com as capacidades e dificuldades suas e dos outros. É fundamental a existência de
um ensino baseado em práticas pedagógicas que possibilitem experiências em que
os estudantes possam vivenciar os valores de solidariedade, cooperação, empatia,
respeito e cooperação, dentre outros, que serão importantes para o enfrentamento
dos desafios da vida e do trabalho.
As atitudes e valores são passíveis de serem ensinados, em uma perspectiva
construtivista e significativa. São aprendizagens essenciais e desempenham um
papel fundamental na vida social e profissional dos sujeitos (ZABALZA, 2000).
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Pensar um ensino que trabalhe a formação do sujeito em sua totalidade requer uma
ação docente e um desenho curricular que tenha como intencionalidade o
desenvolvimento de atitudes e valores. Em outras palavras, trata-se da humana
formação, que, segundo Arroyo (2004, p. 226), envolve a concepção de
[...] fabricar o mundo humano, faz parte de um projeto, uma tarefa
intencional, consciente. É a sociedade educativa que educa e humaniza. Se
a cidade educativa depende da virtude de cada um, a paidéia nos aponta
para algo mais radical: da humanização do mundo, pois das virtudes da
polis depende a formação dos cidadãos.

Essa humana formação tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento
da atitude de cooperação dos estudantes e do perfil de sujeito solidário com seus
pares, que “[...] partilha generosamente com eles o seu esforço e a sua informação,
e que nesse nível faz de quem o pratica – e tem feito sempre – um bom
companheiro.” (TRILLO, 2000, p. 251).
O alcance dessas atitudes de humanização, compreendidas neste trabalho
como um processo sócio-histórico construído a partir da diversidade entre as
pessoas, só é possível por meio de uma trajetória de formação profissional que não
dissocie o ensino de conteúdos do ensino de competências, atitudes e valores. Nas
palavras de Freire (1996, p. 37), isto requer:
Ensinar e, enquanto ensino, testemunhar aos alunos o quanto me é
fundamental respeitá-los e respeitar-me são tarefas que jamais dicotomizei.
Nunca me foi possível separar em dois momentos o ensino dos conteúdos
da formação ética dos educandos. A prática docente que não há sem a
discente é uma prática inteira. O ensino dos conteúdos implica o
testemunho ético do professor.

Por esta lógica, adotar uma prática de ensino humanizadora para contribuir
com a construção ética dos futuros profissionais solicita a implicação do professor
como sujeito que, além de proporcionar aos estudantes experiências pedagógicas
relacionadas a atitudes e valores, deve ser um profissional que exerce a docência de
forma ética:
Ao preparar profissionais para o futuro e contribuir para a formação da
cidadania, os docentes universitários necessitam refletir sobre suas práticas
instituídas, sobre os conhecimentos de sua área, as formas de sua
apropriação e os valores sociais e éticos que permeiam os currículos e
precisam ser trabalhados dentro e fora da sala de aula. Isto se sobrepõe a
um receituário pronto sobre modos e maneiras de ensinar ou transmitir
conhecimentos. (MOROSINI et al, 2006, p. 58).
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Apesar da prevalência da lógica prescritiva e moralizadora de tratamento das
atitudes discentes, todos os participantes enfatizaram a importância de uma boa
relação professor-estudantes no processo de ensino-aprendizagem, o que pode ser
percebido nos depoimentos abaixo:
[...] [T]em gente que me elogia pela minha maneira de ser, personalidade,
interação, eu não fico num pedestal, ninguém tem que me chamar de
professor, se me chamar de professor bem, se me chamar “esse menino”
está ótimo, assim, alguns elogiam bastante a minha forma de ser com eles.
Acho importante se aproximar do estudante, não ter aquela relação de
hierarquia, aluno abaixo do professor. (P1).
Essa coisa das relações interpessoais eu também acho interessante, e
muitas vezes eu percebo que quando você consegue estabelecer um bom
relacionamento com os alunos, você nunca pode generalizar tudo, mas eu
já vi assim situações onde isso foi um fator também determinante de uma
mudança de atitude, de comportamento, e que redundou num melhor
aproveitamento também da aprendizagem do estudante. (P3).
Eu gosto muito de trabalhar conversando com os alunos, minha aula é
laboratório, principalmente, assim, não chega a ser uma farra, mas a gente
interage bastante, tanto que eu trabalho interagindo bastante, mesmo em
aula. Por ser turma pequena, eu tenho uma vantagem, me permite uma
interação maior com os alunos, acho importante ter essa interação no
ensino. (P5).

O clima relacional de respeito, proximidade e diálogo entre docentes e
discentes efetivamente é importante, na medida em que possibilita a vivência de
atitudes que se espera que os estudantes adotem entre si. Torna possível, mediante
a vivência, o desenvolvimento das pessoas como sujeitos sociais, capazes de
aprender a autorregular as atitudes em diversos contextos relacionais. Esse clima
relacional, planejado e mediado pelo professor em sala de aula, pode facilitar a
construção de valores como solidariedade, respeito mútuo, compreensão das
diferenças e a imprescindível capacidade de escutar e se expressar. Toda ação para
a transformação e para a aprendizagem possui uma essência comunicacional e tem
uma natureza formativa (JOSSO, 2010).
Frisemos, entretanto, que a constituição desse clima relacional afetivo,
colaborativo e de respeito, embora fundamental, não é ação pedagógica suficiente
para a formação de atitudes. A formação de atitudes, para além de relações
interpessoais afetivas e respeitosas, pressupõe que a reflexão sobre o pensar, o
sentir e o agir, seja no contexto da sala de aula ou no contexto da prática
profissional, se constitua como fio condutor do processo formativo, capaz de
desenvolver saberes, competências complexas, atitudes e valores.
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Para favorecer tais desenvolvimentos, o percurso de formação para
profissionalização deve contemplar uma abordagem realista (KORTHAGEN, 2009).
Esta se caracterizada por situações concretas e problemas autênticos, baseando-se
na reflexão e na interação entre estudantes e professores, contemplando a
ressignificação de representações, mediadas pelos docentes, e a construção de
novos saberes e atitudes, partindo da elaboração pessoal do aprendiz. Em um
programa de formação realista, “[...] os estudantes são estimulados a refletir sobre
cada uma das dimensões do pensar, do sentir, do querer e do agir e sobre as suas
inter-relações.” (KORTHAGEN, 2009, p. 147).
Sem esses aspectos, o clima relacional concorre, principalmente, para
potencializar a aprendizagem dos conteúdos conceituais, na medida em que cria a
possibilidade de os estudantes expressarem suas dúvidas, seus pontos de vista. A
medida é fundamental para a concretização da aprendizagem significativa. Cabe
destacar que esta parece ser a principal motivação dos participantes, quando se
referem à importância desse clima relacional, a despeito da menção a atitudes por
um dos participantes – ou seja, a finalidade não parece ser a mudança de atitudes.
Não transparece o intuito de tornar os alunos mais conhecedores de si e de seus
pares, tampouco o incentivo para amadurecerem as relações interpessoais e se
tornarem capazes de compreender as diferenças, cooperar, tomar decisões
coletivas, serem autônomos e virem a ser profissionais mais humanos e éticos.
Desenvolver atitudes e valores na formação profissional implica em uma
atuação planejada e intencional, prevista no currículo e nas práticas de ensino. Isso
inclui a relação professor e aluno, o clima organizacional e as formas que o
professor elege para organizar o trabalho pedagógico (ZABALZA, 2000). Envolve,
ainda, a própria disposição dos móveis, que decide o lugar de professores e
estudantes: geralmente, o professor está na frente, visível, pois é o sujeito que
explana algo para uma plateia atenta de alunos, que se organizam enfileirados. Esta
distribuição espacial desfavorece a ideia de uma comunidade de aprendizagem, já
que, nessa organização física, apoiada por uma concepção de ensino e
aprendizagem hegemônica, o conhecimento vem de uma única direção (MONEREO;
POZO, 2009a). Assim, intentar novos arranjos na organização física da sala e utilizar
estratégias que objetivem a cooperação, o diálogo e a reflexão coletiva, se mostra
uma “[...] alternativa muy eficaz para enseñar a los alumnos no solo nuevas formas
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de gestionar socialmente el conocimento, sino también nuevos conocimentos. 15”
(MONEREO; POZO, 2009b, p. 28).
Um dos participantes, a despeito de, em outros momentos, adotar práticas
prescritivas, heterônomas e punitivas como reação a determinadas atitudes dos
estudantes, aportou o exemplo de uma prática concebida, ainda que de forma pouco
fundamentada e clara, no sentido do desenvolvimento de atitudes dos estudantes:
Eu criei uma estratégia, uma atividade de humanização. Ela foi implantada
já mais no final, que é no sétimo semestre, o aluno passa oito semestres
aqui no curso, e aí no sétimo semestre eu implantei junto com mais duas
outras professoras, a gente implantou uma atividade de voluntarismo, onde
eles vão dar o tempo deles como voluntários em locais que eles escolham,
que sejam locais onde existam pessoas com menor acesso aos bens de
consumo, de menor poder aquisitivo, mas instituições já organizadas, então
asilos, creches, para que eles fossem e se colocassem como voluntários, foi
a forma como a gente idealizou de que “ bom, dessa forma eles vão estar
diante da dor do outro”. (P2).
No início, eles aceitaram participar da atividade, até porque veio como
atividade obrigatória, mas a gente deixou que eles fizessem algumas coisas
para se sentirem engajados e aí eles foram, no primeiro momento eles já
ficaram perdidos, como é que iam lá só se doar? Chegar lá e doar o tempo?
Mas a ideia era essa, na segunda visita, no relato deles eles já se sentiam
importantes, eles já viam o brilho nos olhos das pessoas, como eles não
foram para lá para fazerem nada específico, eles ficaram observando, e
eles começaram a ver como eles eram úteis, e como aquelas pessoas são
pessoas iguais a eles, então quando eles iam em abrigos eles lembravam
das avós, lembravam que vão ficar velhos, quando iam em lugar que tinha
crianças diziam: “meu Deus, eu já fui uma criança, eu tive tudo e essas
crianças não tem nada”. Eu acho que a repercussão foi muito legal no
primeiro momento, porque eles se colocaram no lugar dos outros. Mesmo
depois que a quantidade de visitas foi concluída, muitos deles continuavam
fazendo as visitas, é uma repercussão muito interessante, eu acho que
alcançou objetivo que a gente queria. (P2).

A prática concebida teve como pressuposto a ideia de que o contato com o
contexto desafiante, especialmente do ponto de vista de atitudes, valores e
sentimentos, por si só seria provocador do desenvolvimento de uma atitude mais
humanista dos futuros profissionais. Contudo, a ação teve o mérito de mostrar que
determinadas atividades de extensão (sobretudo se são associadas à reflexão da
experiência, dos sentimentos e das percepções que emergem do processo) podem
ser importantes aliadas na formação de atitudes e valores dos futuros profissionais.
A intenção primordial dos trabalhos de extensão é gerar a democratização
dos conhecimentos, de modo a contemplar as necessidades da sociedade. Estas
15

“[...] alternativa muito eficaz para ensinar aos estudantes não apenas novas maneiras de gerenciar
o conhecimento socialmente, mas também novos conhecimentos.” (tradução nossa).
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experiências podem ampliar a visão de mundo dos estudantes, desenvolvendo neles
a sensibilidade e a solidariedade para com os problemas sociais:
A extensão universitária é o processo educativo, cultural e científico que
articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação
transformadora entre universidade e sociedade.
A extensão é uma via de mão dupla, com trânsito assegurado à
comunidade acadêmica, que encontrará, na sociedade, a oportunidade da
elaboração da práxis de um conhecimento acadêmico. (ENCONTRO DE
PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
BRASILEIRAS, 1987, p. 11).

A extensão tem como característica fundante a troca de conhecimentos entre
as esferas acadêmicas e populares e beneficia os estudantes. Ao se depararem com
um contexto social real, os discentes podem ser provocados a ressignificar suas
crenças, representações, atitudes e valores, dada a oportunidade de lidar com
questões desafiadoras de uma realidade concreta. A possibilidade de compartilhar e
refletir coletivamente sobre suas percepções e sentimentos potencializa seu
processo de mudança. Com efeito, além dos conhecimentos teóricos e práticos
relativos a um fazer profissional, oportuniza-se a construção de valores e atitudes
para atuação na vida e no trabalho.
A transformação das atitudes e valores no ensino superior pode ser
alcançada a partir de três complexos recursos: a aprendizagem significativa sobre o
objeto que ocasiona a expressão atitudinal, as estratégias didáticas e os exemplos
trazidos pelo professor (ZABALZA, 2000). É importante que os docentes apostem
em aprendizagens significativas, nas quais os estudantes se apropriam de
conhecimentos concernentes ao objeto da atitude. Essa aprendizagem não é
possível, conforme já mencionado, por meio da prescrição e da preleção do que
deve ser ajustado em termos de comportamentos, mas através de estratégias nas
quais os estudantes sejam instigados a revisitar suas representações sobre
determinados objetos ligados a suas atitudes e valores. A metodologia empregada
deve ter em conta o engajamento ativo e protagonista do aprendiz, pois as atitudes e
valores são constructos pessoais que requerem uma elaboração própria do sujeito
aprendente.
Entretanto, quando se busca uma elaboração pessoal, autônoma e
consciente dos estudantes sobre seus comportamentos e condutas, há que se
ressignificar o “lugar” de poder e dar espaço para uma prática permeada por
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autoridade e liberdade. Nesse caso, não se trata de dar lugar à licenciosidade, mas
à importante oportunidade do exercício da liberdade (de expressão, construção, para
tomar decisões...), essencial para a instituição da autonomia e o desenvolvimento
integral do estudante. A concessão da liberdade, por este viés, não desconsidera a
autoridade docente, reconhecida pela experiência e conhecimento profissional e de
vida.
Assim como inexiste disciplina no autoritarismo ou na licenciosidade,
desaparece em ambos, a rigor, autoridade ou liberdade. Somente nas
práticas em que autoridade e liberdade se afirmam e se preservam
enquanto elas mesmas, portanto no respeito mútuo, é que se pode falar de
práticas disciplinadas como também em práticas favoráveis à vocação para
o ser mais. (FREIRE, 2010, p. 36).

É fundamental reconhecer que o desenvolvimento de atitudes e valores não é
uma tarefa fácil. Primeiro, porque não é uma tradição universitária lidar com temas
dessa natureza em seus processos de profissionalização; segundo, porque a
ressignificação de atitudes e valores é um processo complexo, profundo e lento.
Trata-se de um aspecto desafiador da prática docente, conforme atestam os
depoimentos a seguir:
Tem uma coisa da sociedade, e tem uma coisa também cultural, tem uma
coisa também do despreparo dos professores universitários, de nós como
professores para lidar com essas competências que são das atitudes deles,
de como desenvolver, de estar preocupado em desenvolver essas atitudes
neles, então como a gente não sabe como desenvolver, a gente acha por
exemplo, que falar disso, tipo: prestem atenção no outro, sejam educados,
que isso já dá conta e não dá conta. (P2).
[...] [D]ificilmente o professor tem a compreensão de onde seu componente
curricular se insere. Eu quero formar o quê? Tem muitos professores que
acham que querem formar um clone, querem fazer um igual a ele, mas ele
tem que dar conta da disciplina dele para formar um profissional generalista.
(P1).

Os depoentes refletiram sobre a dificuldade de lidar e alcançar um projeto
profissional engajado com uma proposta baseada em uma pedagogia universitária
integradora, na qual não há disjunção entre ensino, pesquisa e extensão
(MOROSINI, 2006) e, consequentemente, não há separação entre as aprendizagens
conceituais, procedimentais e atitudinais, tão essenciais para a formação
profissional. Por um lado, infere-se que a dificuldade, presente na prática dos
docentes, de lidar com o desenvolvimento de atitudes, valores e competências dos
estudantes se deve, em grande medida, à ausência de uma formação para assumir
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a docência universitária. Por outro lado, constata-se que há uma significativa
influência do paradigma hegemônico de ensino nas práticas adotadas por eles.
Ambas as percepções estão inter-relacionadas e se retroalimentam. Para a
conquista de transformações significativas nesse cenário, há que se compreender,
antes de tudo, as concepções de docência e formação pedagógica dos professores
investigados, temas que serão tratados nas próximas subseções desse estudo.
Os resultados deste estudo evidenciam a prevalência de uma cultura
acadêmica marcada pela fragmentação, na qual está clara a disjunção entre ensino
de conteúdos e ensino/aprendizagem de competências, atitudes e valores. Isso
decorre do fato de que, normalmente, no contexto universitário, não há um
consenso, nem uma reflexão coletiva e concreta sobre as atitudes desejáveis na
formação dos diversos profissionais e sobre como incluí-las no currículo do ensino
superior (TRILLO, 2000). Quando os docentes enfrentam a formação de atitudes isto
acontece, geralmente, de forma prescritiva e moralizadora, sem a possibilidade de
promover transformações significativas e duradouras nessa área, que é tão
fundamental para a constituição da profissionalidade e do profissionalismo dos
futuros técnicos que formam.
Em síntese, a despeito das queixas relativas a diversas atitudes dos discentes
no processo de ensino-aprendizagem, a formação de atitudes ainda não é percebida
com clareza como parte do desafio, da instituição e dos docentes, de formar
profissionais.

Nessa

perspectiva,

é

imperioso

admitir

que

auxiliar

no

desenvolvimento de atitudes e valores de estudantes se constitui em uma tarefa
intricada para os professores. Dentre outros fatores, por não haver na cultura de
ensino universitário uma preocupação genuína com essa temática, havendo tão
pouco espaços de discussões e reflexões sobre esse aspecto. A ressignificação das
atitudes dos estudantes quanto ao conhecimento científico, à aprendizagem, aos
docentes, aos colegas, à carreira e à formação profissional e, por fim, quanto à
Universidade, não faz parte do currículo explicito da formação profissional no ensino
superior. Ademais, investir na ressignificação de atitudes e valores discentes
pressupõe uma formação pedagógica dos docentes e o desenvolvimento da
competência para lidar com processos grupais que ainda não são percebidos pelos
legisladores e gestores da educação superior.
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4.1.4 Avaliação da aprendizagem concebida, principalmente, como
mensuração de resultados atingidos pelos estudantes

A análise dos dados colocou em destaque a existência, entre os participantes,
da concepção de avaliação da aprendizagem, principalmente como mensuração de
resultados atingidos pelos estudantes, conforme ilustram os depoimentos:
Bom, eu sigo esse padrão daqui de duas avaliações escritas por semestre,
e mais outra atividade que pode ser um trabalho, mas que eu acho que não
é assim o ideal, não é o suficiente para avaliar o aluno, porque às vezes
você tira uma fotografia de um determinado instante, num determinado
momento, mas que não lhe dá a imagem de toda a trajetória né? Às vezes é
um só momento, às vezes você está pegando só um determinado momento,
que às vezes a foto está boa, está ruim, mas eu acho que se isso fosse
digamos assim, mais diluído, não sei se essa é a impressão, ao longo da
trajetória você tivesse uma avaliação mais fiel, mais verdadeira daquele
aluno, talvez fosse uma coisa mais verdadeira não é? (P3).
Entre aspas, normais, na verdade são avaliações escritas. As chamadas
provas, as avaliações escritas, no meu caso como eu tenho o laboratório, a
parte prática são avaliações em laboratórios que são feitas ou em forma de
relatório ou em forma de questionários dirigidos para a situação desafio que
eu coloco... (P5).

Os depoimentos sinalizam que o processo avaliativo adotado visa
prioritariamente medir, classificar e certificar a aquisição dos conteúdos teóricos ou
práticos obtida pelos estudantes.
Sob a influência do paradigma hegemônico de ensino, a avaliação realizada
pelos participantes foi concebida como um processo protocolar institucionalizado,
construída de forma padronizada, restrita à execução de exames teóricos ou
teórico/práticos. Tais instrumentos têm como intenção primária avaliar, de forma
classificatória e pontual, o nível de reprodução dos conhecimentos transmitidos nas
aulas, categorizando-os conforme uma escala definida pelo professor. É razoável
sustentar, por conseguinte, que os instrumentos de avaliação adotados pelos
depoentes não têm como função retroalimentar suas ações futuras ou as de seus
estudantes,

tampouco

possibilitar

a

construção

de

novas

aprendizagens

significativas.
A adoção da avaliação na perspectiva de exame na educação superior não é
particularidade dos docentes participantes desta pesquisa. Vem de longas datas e
se coaduna com uma cultura de ensino-aprendizagem hegemônica, baseada na
racionalidade técnica, anteriormente analisada. O ato de avaliar, seguindo os
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preceitos dessa linha pedagógica, se comporta apenas como uma mensuração de
resultados. É pontual, “[...] na medida em que o estudante deve saber responder as
questões, aqui e agora, no momento das provas ou teste [...]” (LUCKESI, 2005, p.
16), classificatória, seletiva e desconectada de um projeto mais elaborado de
aprendizagem significativa para os estudantes.
Assim, a “[...] avaliação é herdeira do ‘exame’ que, nas escolas, nos hospitais
e nos quartéis, a partir de meados do século XVII, introduz o controlo normalizante,
classificativo e sancionatório.” (MACHADO, 2013, p. 11). Entendida desta forma, a
avaliação tem como principais características o propósito de verificar as
aprendizagens intelectuais adquiridas de maneira reprodutivista e memorística e
concorrer para a alienação dos estudantes do processo avaliativo.
Aqui cabe destacar que nenhum participante declarou discutir e negociar com
os estudantes as estratégias de avaliação adotadas, o sentido de cada uma delas ou
os critérios que norteariam a análise dos resultados apresentados por eles. Esta
ausência remete à ideia da avaliação como instrumento de controle heterônomo
exercido pelos docentes, ou seja, uma categoria de ações que expressa uma forma
de relações de poder associadas à dominação. Conforme Soares e Oliveira (2014,
p. 155), esta maneira de atuar tem como fito “[...] fazer prevalecer seus pontos de
vista e as teorias por eles adotadas [...]”, e se traduz, entre outros aspectos, pela
“[...] definição unilateral das regras de condução da disciplina, tão naturalizada na
universidade [...]” (SOARES; OLIVEIRA, 2014, p. 160). A postura hostil e
desqualificadora dos estudantes acaba por ser um reflexo da inviabilidade do
compartilhamento do poder e do saber.
A lógica de definir e praticar a avaliação da aprendizagem revela um traço
que já foi bastante discutido em outras inferências, qual seja, a falta de foco na
formação de profissionais, na medida em que uma das características centrais da
profissão é a capacidade de tomar decisões de forma autônoma, aprendida “[...] a
partir da vivência de tomadas de decisões conscientes, refletidas e fundamentadas
no processo formativo.” (SOARES; OLIVEIRA, 2014, p. 160). Por outro lado, este
procedimento também sinaliza, para o bem ou para o mal, a desconsideração dos
participantes do caráter formativo acerca da experiência de avaliação. Isso significa
que o clima do contexto de avaliação e a natureza dos instrumentos avaliativos, por
exemplo, podem vir a engendrar aprendizagens voltadas para a constituição de
sujeitos e profissionais autônomos, criativos, reflexivos ou, ao contrário, de sujeitos
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submissos, passivos, acríticos, heterônomos, mais interessados em obter resultados
do que em aprender e crescer como pessoas e profissionais. Induzem a constituição
de pessoas que naturalizam a utilização do poder dominador, que tendem a assumi-lo sempre que as circunstâncias permitirem.
Mesmo sem romper com a lógica avaliativa de mensuração dos resultados
dos estudantes sobre os conteúdos ensinados, alguns entrevistados fizeram
referência a estratégias avaliativas que admitem certo grau de problematização dos
conteúdos ensinados:
Eu quero que eles tenham a chance de desenvolver ideias ou fazer uma
coisa um pouco mais fora do ABCDE ou do verdadeiro e falso e aí, nas
outras atividades de avaliação, eu os coloco para assistirem a um filme,
quer dizer, eu empresto o DVD para eles assistirem em casa, na hora que
quiserem, juntos ou separados. Existem várias perguntas sobre aquilo que
eles vão ter que aprofundar a resposta não é imediata, sim ou não, às vezes
não importa nem o sim ou não eu digo: olha o sim ou não estão ambos
certos, eu quero saber dos seus porquês. (P1).
No caso dos três últimos semestres, eu tenho percebido que, inclusive,
nesse momento de avaliação o aluno não está indo muito bem, eu tenho
buscado a cada semestre tentar mudar, ajustar. Então, eu falei que durante
o semestre eu tento usar essas metodologias ativas, eu já procuro aplicar
essas questões problematizadoras na sala de aula, na prática da aula, para
quando chegar no momento da avaliação, porque a instituição pede uma
prova no meio do semestre e outra no fim semestre, ele já esteja mais
preparado para responder. Pelo que eu tenho observado, alguns têm
alcançado êxito, mas ainda é um número muito pequeno. Essas questões
sobre avaliações são sempre um desafio para o professor. (P4).

A utilização, no processo avaliativo, de questões que provoquem o estudante
a pensar os conhecimentos ensinados sob diversos ângulos tende a contribuir de
alguma forma para o desenvolvimento de competências cognitivas importantes para
a formação do profissional autônomo. Isso independe da intenção dos docentes
estar mais voltada para a aquisição compreensiva dos conteúdos ensinados do que
para o desenvolvimento de competências dos futuros profissionais.
A eleição de estratégias de avaliação visando a autonomia intelectual dos
estudantes foi assumida pela minoria dos entrevistados. Este curso de ação foi
informado como principal escolha por uma fração significativa dos respondentes do
questionário, cuja análise revelou os seguintes percentuais de professores que
relataram afiançar esta postura, de acordo com a área16: foram 100% entre os

16

Não faz parte do objetivo da pesquisa apresentar dados de maneira segregada. Nesse caso, houve
a necessidade de evidenciar os dados estatísticos por área de atuação do participante do
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docentes que não indicaram sua área de formação; 54,5% entre os que fazem parte
da área das Ciências da Saúde; 50% dos que constituem a área de Ciências
Humanas. Ressaltamos que os respondentes das áreas das ciências Exatas e
Sociais Aplicadas não fizeram nenhuma menção a esse respeito.
Vale ainda dizer que esse resultado pode ser contestado, quando cotejado
com aquele em que 52,92% dos respondentes revelaram não investir na superação
das dificuldades dos estudantes em avaliar, ao longo do semestre, seu próprio
processo de aprendizagem. Via de regra, se aferraram a uma postura prescritiva, ao
verbalizar para os discentes a necessidade de eles mudarem suas atitudes,
pensando em seus próprios processos de aprender. Cresce a força do contraponto
quando vêm à luz os dados de 64,7% dos docentes, que afirmaram, discorrendo
sobre a atitude dos estudantes de estudar apenas em períodos de avaliação,
acolher uma das três alternativas: a) informar aos estudantes a inadequação da
atitude e solicitar deles uma mudança (48,53%); b) desconhecer essa dificuldade
(4,41%); c) não se posicionar frente a essa situação (11,76%).
Essa evidente contradição sugere uma possível incompreensão dos
respondentes acerca da avaliação voltada para a autonomia intelectual dos
estudantes. E revela uma visão de avaliação que mensura as respostas pontuais,
reforçando a lei do menor esforço, na medida em que “[...] los conocimentos de los
estudiantes adoptam la forma que creen que les bastará para satisfacer las
exigencias de la evaluación.17 ” (BIGGS, 2010, p. 177).
Em contrapartida, promover a autonomia intelectual e o protagonismo dos
estudantes pressupõe a existência de uma avaliação crítica, construtiva e
emancipatória, que valoriza a aprendizagem processual e significativa dos
estudantes, que
[...] destaca o essencial, vai além da aparência, submete a realidade a
critérios. Antes de tudo, não é feita para o outro ou para a instituição, mas
para o próprio sujeito poder se conhecer e regular sua ação. Enquanto
prática reflexiva crítica, está presente na autêntica atividade humana,
acompanha cada dimensão da atividade: quando analisa a realidade, o
sujeito avalia se já captou o essencial ou se precisa continuar a pesquisa;
avalia como anda sua sensibilidade ou sua mobilização; analisa se a
finalidade está suficientemente bem definida ou se precisa explicitar mais;

questionário, devido a uma limitação da base de dados utilizada para construção dos percentuais das
respostas.
17
“[...] os conhecimentos dos estudantes adotar a forma que acreditam será suficiente para satisfazer
as demandas da avaliação.” (tradução nossa).
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se sua ação está de acordo com o plano, se está dando certo, etc.
(VASCONCELOS, 2009, p. 125).

Percebemos que as atividades avaliativas favorecem o desenvolvimento de
atitudes e valores, do pensamento complexo, de estratégias metacognitivas e a
capacidade de autorregulação dos estudantes, futuros profissionais (FERNÁNDEZ,
2014). A autorregulação é aqui compreendida como um recurso cognitivo assentado
na capacidade do estudante de autogerir sua aprendizagem de forma ativa,
consciente e responsável (SANZ DE ACEDO LIZARRAGA, 2010). Nessa
perspectiva, o estudante assume um papel central no processo de avaliação e
vivencia a experiência de se responsabilizar por suas próprias aprendizagens,
reconhecendo suas fragilidades e conquistas, num processo onde os objetivos,
procedimentos, critérios e valores são claros e possibilitam a retroalimentação, a
reflexão e o desenvolvimento da metacognição, fundamentais para o exercício da
futura profissão (ANIJOVICH, 2011).
La evaluación proporciona información al estudiante y al professor y es, en
este sentido, un componente positivo del processo de enseñanza e de
aprendizaje. Al primero, le sirve para regular su aprendizaje e retroalimentar
su progreso y al segundo, para revisar su estilo de docencia, actualizar los
contenidos programáticos, analizar las tareas que propone al alumnado y
18
reflexionar se realmente está evaluando lo que desea evaluar. (SANZ DE
ACEDO LIZARRAGA, 2010, p. 33).

As estratégias avaliativas, tomadas como meio de desenvolvimento de
competências cognitivas, sócio-afetivas e profissionais dos estudantes, além de
incorporá-los ao processo de definição e implementação, devem, prioritariamente,
provocá-los a resolver problemas autênticos do campo profissional para o qual estão
sendo formados. A avaliação baseada em tarefas autênticas consiste em uma
escolha que atravessa o processo de ensino e aprendizagem e que intenciona
gerenciar o processo de maneira interativa, através de estratégias em que os
estudantes são estimulados a transferir conhecimentos a situações reais e a
construírem a capacidade de tomar decisões adequadas frente a esses desafios
concretos. Nesse sentido, objetiva a construção da aprendizagem significativa e
contextualizada. Por esta tendência, os estudantes “[...] no necesitan saber
18

A avaliação fornece informações ao aluno e ao professor e é, neste sentido, um componente
positivo do processo de ensino e aprendizagem. Para o primeiro, serve para regular sua
aprendizagem e retroalimentar seu progresso; para o segundo, serve para revisar seu estilo de
ensino, atualizar o conteúdo programático, analisar as tarefas que propõe aos alunos e refletir se está
realmente avaliando o que deseja avaliar. (tradução nossa).
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unicamente en ‘que’ sino también ‘cuando’, ‘donde’ e ‘como’ puede ser usado el
conocimiento.”19 (BADIA, 2012, p. 87).
A avaliação baseada em tarefas autênticas tem como característica a
proposição de desafios cognitivos atrativos para o estudante em forma de solução
de problemas de natureza prática, realizada de maneira interativa entre os
estudantes, seus pares e os professores. Para tanto, as tarefas requerem a
capacidade de tomar decisões, realizar autorregulação e cooperação, de acordo
com uma sequência de ações cuja complexidade é progressiva. Assim, “[...] la tarea
auténtica es el objeto de la evaluación. En si misma, es un problema que confronta
al estudiante con actividades que se realizan en la vida cotidiana o en la práctica
profesional.”20 (BADIA, 2012, p. 91).
É fundamental também levar em conta o caráter holístico das situações
desafiadoras, considerando-as como uma atuação complexa, em sua propriedade
convergente, valorizando a autenticidade, as respostas pessoais e a criatividade
(BIGGS, 2010). Nesse sentido:
Enseñamos a los estudiantes con el fin de que piensen, decidan e actúen
en el mundo real de modo más informado y eficaz: de manera ejecutiva, en
otras palabras. La tarea de evaluación debe requerir en algún momento una
demonstración activa del conocimiento en cuestión, en contraste con hablar
21
o escribir sobre él. (BIGGS, 2010, p. 189).

Avaliar com base em tarefas autênticas requer mais do que meramente
verificar se o estudante possui ou não capacidades para resolver determinada
situação desafiadora, mas auxiliá-lo a melhorar sua capacidade em relação a
determinadas competências. Para o alcance deste intento, em primeiro lugar, deve-se analisar as dificuldades que os estudantes possuem no domínio de
determinadas

competências,

para,

em

seguida,

promover

estratégias

de

aprendizagens para superá-las. É importante, também, avaliar se os discentes
dispõem dos conhecimentos sobre os diversos esquemas acionados para resolver
problemas e se sabem eleger o esquema de ação mais adequado para resolvê-los.
19

“[...] não precisam saber apenas 'o que', mas também 'quando', 'onde' e 'como' o conhecimento
pode ser usado.” (tradução nossa).
20
“[...] a tarefa autêntica é o propósito da avaliação. Em si, é um problema que confronta o aluno com
atividades que ocorrem no cotidiano ou na prática profissional.” (tradução nossa).
21
Nós ensinamos os alunos a pensar, decidir e agir no mundo real de uma forma mais informada e
eficaz: em modo executivo, em outras palavras. A tarefa da avaliação deve, em algum momento,
exigir uma demonstração ativa do conhecimento em questão, em contraste com falar ou escrever
sobre isso. (tradução nossa).
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Por fim, cabe depreender se a ação competente foi desenvolvida, com base em
esquemas flexíveis. Para a execução desta trajetória avaliativa, há que se utilizar
instrumentos e recursos diversos, de acordo com cada competência almejada e com
os elementos que a caracterizam (ZABALA; ARNAU, 2010).
Nessa lógica, o processo avaliativo promove, simultaneamente, a construção
de saberes e o desenvolvimento de atitudes e de competências cognitivas, sócio-afetivas e profissionais. Deste modo, a avaliação voltada para o desenvolvimento
de atitudes e competências complexas não se assenta em práticas que abarcam,
tão somente, os elementos teóricos dos campos disciplinares com a intenção de
apontar e auferir erros e acertos detectados em procedimentos pouco complexos ou
nas respostas de exames. Inclui os elementos necessários para formação de
profissionais autônomos e éticos (ANIJOVICH, 2011).
Cabe destacar que, para compreendermos se as competências constantes
nos objetivos de aprendizagem foram alcançadas, devemos ter em conta três
aspectos importantes acerca do estudante: se ele é capaz de descrever a
competência

que

está

desempenhando

em

uma

determinada

ação

de

aprendizagem, elucidando seus passos; se reconhece, criticamente, a importância
da competência desenvolvida para o alcance da aprendizagem; se consegue
transferir as habilidades ou capacidades a outras situações, seja através de uma
ajuda ajustada do professor ou de maneira autônoma (SANZ DE ACEDO
LIZARRAGA, 2010).
A lógica de avaliação centrada na mensuração dos conteúdos “aprendidos”,
influenciada pelo modelo hegemônico de ensino-aprendizagem, transparece
também na ausência de conexão entre a forma que ensinam e a forma que avaliam.
Muitas vezes os professores praticam aulas prescritivas e conteudistas e exigem,
nos momentos da avaliação, que o estudante responda a situações desafiadoras.
Quando eles não conseguem, responsabilizam-nos por seu fracasso ou por
resistirem a modelos de avaliação mais problematizadores, conforme os relatos que
seguem:
Já com essas provas de múltiplas escolhas os alunos se sentem à vontade,
então, se é uma prova fechada, de dez questões e se ele acertou três, ele
tem nota três e acabou, ele não tem uma chance de acertar, de falar sobre
a compreensão dele sobre aquele assunto, mas o estudante não resiste a
esse padrão de prova e avaliação. (P1).
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Outra coisa são as provas, em que você coloca para o aluno uma situação
problema que seja relacionado com a área dele. Então, o aluno que vai
fazer uma prova, ele espera o quê? [...] questões de múltiplas escolhas e
ele tem que assinar uma daquelas ali, então essas questões de decorar são
bem vindas, vamos dizer assim, mas quando você pede ao estudante que
ele produza um projeto para a continuação daquela obra ou que ele faça
uma adaptação daquela obra com o contexto brasileiro, contexto com a
obra estrangeira ou contexto contemporâneo, ele tem essa dificuldade,
então você conseguir mostrar que aquilo ali não é um invencionismo
qualquer, que aquilo ali tem um fundamento pedagógico, educacional é
difícil, eu acho que é um dos grandes desafios. (P4).

Em ambos os relatos, não há a compreensão de que a resistência/ dificuldade
dos estudantes ao lidar com avaliações mais problematizadoras está intimamente
ligada a uma cultura hegemônica e heterônoma de avaliação, ensino e
aprendizagem presente em suas trajetórias escolares. Mudar as representações dos
estudantes sobre a avaliação requer um processo formativo alicerçado na lógica da
autonomia, da autorregulação e da capacidade de metacognição, tarefa desafiadora
tanto para os discentes quanto para os docentes, que, em geral, vivenciaram
processos formativos tradicionais, centrados na cognição, na razão. Superar o
obstáculo pressupõe uma relação professor-estudante de proximidade, parceira e
respeito mútuo.
Todavia, o que se infere dos resultados desta pesquisa é que a relação
estabelecida entre professores e estudantes é hierarquizada, marcada por certo
distanciamento e desconfiança de que os estudantes sejam capazes e tenham
interesse em se implicar de maneira consciente em seu processo formativo. De fato,
a autoavaliação e a avaliação entre pares não são modelos adotados pela maioria
dos entrevistados, o que reafirma a inferência de que a formação de profissionais
não orienta as práticas docentes.
A instituição de avaliações críticas, construtivas, emancipatórias e baseadas
em tarefas autênticas requer um processo de ensino, conforme já dito, baseado no
desenvolvimento de competências cognitivas complexas, que concedam subsídios
ao estudante para acionar recursos cognitivos que os capacitem a realizar
metacognição, autorregulação e transferências, além das habilidades de tomar
decisões e resolver problemas (SANZ DE ACEDO LIZARRAGA, 2010).
Alguns depoentes, como P3, reconheceram que as estratégias avaliativas são
insuficientes para avaliar “verdadeiramente o estudante”, assumindo que, talvez,
uma avaliação processual pudesse ser mais justa, mais fidedigna e possibilitasse
um processo formativo de maior qualidade. Apesar desse reconhecimento, os
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participantes não revelaram arriscar formas diferentes daquelas que se restringem à
mensuração dos conhecimentos adquiridos. Ademais, se a lógica avaliativa dos
instrumentos utilizados ao longo da disciplina (e não em momentos pontuais, como
aconteceu nas práticas referidas) continuar reprodutiva, memorística, que não
permite identificar o grau de compreensão dos conteúdos e as competências que
foram desenvolvidas pelos estudantes no processo formativo, pouca diferença fará.
Os entrevistados justificaram as estratégias escolhidas em função das
condições limitadas de trabalho, conforme atestam os depoimentos:
As turmas são grandes e eu sou professor em mais de um lugar, então eu
não tenho como fazer questões subjetivas para todo mundo. As provas são
integralmente objetivas [...]. (P1).
Não, acabo não recorrendo porque às vezes você está com muitas turmas,
ou está com pouco tempo. Isso implica numa disponibilidade maior, numa
dedicação maior aquilo que está avaliando, mas eu acho que na medida em
que a gente possa ir implantando isso, eu acho que era uma ideia para o
professor buscar colocar mais em prática. [...] eu achava mais interessante,
do que você acumular tanta coisa assim ao final da primeira unidade e aí
cobrar em uma prova! E no final da segunda cobrar da mesma forma! Tipo
assim, se o que você desse a cada semana, na semana seguinte você já
fosse cobrando e atribuindo alguns pontos, não sei... (P3).

Efetivamente, aspectos como turmas numerosas dificultam o processo de
ensino-aprendizagem e de uma avaliação que seja participativa, construtivista,
crítica, etc. Portanto, precisam ser enfrentados pelas IES, a fim de minimizar alguns
desafios enfrentados pelos docentes. As IES necessitam oferecer “[...] apoio e
condições para que os professores implementem as transformações necessárias no
plano do ensino e da aprendizagem como meio de mudança." (ALMEIDA, 2012, p.
115).
Entretanto, o que parece é que também não houve a reflexão dos docentes
sobre os objetivos de aprendizagem que orientaram suas práticas avaliativas. Eles
não analisaram os limites do exame como instrumento de avaliação que se contenta
em requisitar um conhecimento declarativo, superficial e distante dos desafios reais
do exercício da profissão. Alinhando-se a esta forma de pensar, se coadunaram com
uma

formação

igualmente

superficial,

que

se

desenrola

ao

sabor

dos

acontecimentos, na qual o professor não se vê como autônomo, orientado por um
projeto consistente de formação profissional. Tampouco os docentes refletiram sobre
a possibilidade de envolver os estudantes no próprio processo de avaliação,
tornando-os mais autônomos, através de estratégias que proporcionassem a
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autoavaliação discente ou a avaliação entre pares, tanto para promover
aprendizagem significativa como para atenuar as dificuldades desse contexto laboral
desfavorável.
Considerar outras formas de avaliar demandaria dos docentes e discentes
uma profunda revisão de suas teorias implícitas, que guiam as atividades de ensino,
a organização social da aula, a avaliação, dentre outros aspectos. A mudança para
uma nova cultura educativa requer a reelaboração das concepções dos professores
sobre os processos de ensino e aprendizagem (POZO et al, 2014). A ressignificação
dessas teorias pressuporia, por parte dos docentes, abertura para analisar
criticamente suas formas de ensinar e avaliar, para reconhecer os pressupostos
teóricos, políticos e metodológicos que subjazem a suas práticas educativas e sua
disposição para participar de experiências que viessem a provocar desequilíbrios
cognitivos, promovendo transformações significativas no seu ser e fazer docente, de
modo a contribuir para formar profissionais críticos, reflexivos, investigativos, éticos.
Ultrapassar a lógica de mensuração dos conteúdos adquiridos e avançar na
direção de uma avaliação crítica, construtiva e emancipatória, voltada para o
desenvolvimento de competências cognitivas, sócio-afetivas e profissionais é uma
tarefa extremamente complexa e desafiante. Não somente porque falta aos
professores do ensino superior uma formação teórico-prática sobre essa temática,
mas porque a ação de avaliar tem, em seu âmago, a incerteza, a instabilidade, e é
sempre permeada por tensões de difícil resolução (VIEIRA, 2009). A partir dessa
visão, cabe refletir:
Se formos honestos, teremos muitas dúvidas – o que dizer da racionalidade,
da justiça, da relevância e dos efeitos da avaliação que praticamos? O que
está para além das actividades de qualificar, medir, corrigir, classificar,
certificar, examinar, testar... lá onde “começa, exactamente, a avaliação
educativa”? A avaliação move-se num terreno pantanoso [...]. (VIEIRA,
2009, p. 235).

Como sugere a autora, a reflexão, individual e coletiva, de iniciativa pessoal
ou institucional, sobre a avaliação e outros tópicos da prática de ensino, no contexto
da formação de profissionais, é uma importante tarefa para as IES e para os
docentes comprometidos com a qualidade do ensino. Tarefa fundamental para a
ressignificação das teorias, métodos e metas pertinentes à cultura educativa da
universidade.
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Entretanto, ressignificar o ato de avaliar em meio a uma cultura universitária
na qual a avaliação é entendida somente como possibilidade de mensurar a
aprendizagem superficial e memorística dos conteúdos prescritos acaba por se
tornar uma tarefa ainda mais complexa para o docente do ensino superior.
Sobretudo diante de condições de trabalho limitadas, como salas superlotadas e
falta de condições materiais, além de um currículo que valoriza exclusivamente
teorias e técnicas, em detrimento do desenvolvimento de competências, valores e
atitudes. Estes elementos tornam compreensível o fato de os participantes deste
estudo conceberem a avaliação como mensuração de resultados atingidos pelos
estudantes, sobremaneira.
Na expectativa de responder a primeira questão de pesquisa, a discussão que
se vem a tecer aponta para um cenário de complexidade e incerteza que parece
estar pouco

presente na

reflexão

e

condução das práticas dos docentes

investigados. Esta percepção se fortalece nos depoimentos, que revelam uma
concepção de profissional simplista e centrada na racionalidade instrumental, na
qual o importante é formar sujeitos capazes de dominar uma quantidade de
conteúdos

declarativos

e

técnicos

relacionados

a

seu

futuro

cotidiano

laboral. Também sustentam nossa percepção certos dados obtidos, que apontam
que as práticas pedagógicas dos participantes, incluindo as de avaliação da
aprendizagem, têm uma forte vinculação com o paradigma tradicional de ensino.
Embora algumas poucas iniciativas relatadas tivessem o potencial de desenvolver
competências, atitudes e valores dos discentes, o propósito fundamental continuava
sendo a aquisição e reprodução de conteúdos por parte deles e não a formação de
profissionais competentes, autônomos, éticos e implicados com um projeto
democrático e social de vida e de trabalho.

4.2 EXPERIÊNCIAS FORMATIVAS E INCIDÊNCIAS NA RESSIGNIFICAÇÃO DE
REPRESENTAÇÕES E PRÁTICAS DOCENTES

Nesta seção, buscaremos responder a segunda questão de pesquisa, qual
seja: “Na visão dos participantes, as experiências formativas vivenciadas
contribuíram para ressignificação de suas representações e práticas?”. A discussão
terá como fio condutor inferências construídas a partir da análise dos depoimentos
dos entrevistados. Buscamos, sempre que possível, incorporar os dados do

136

questionário: as necessidades formativas e as experiências assumidas para sua
superação revelam um sentido instrumental e tecnicista e a percepção da assessoria
pedagógica como potencializadora de mudanças das práticas docentes.

4.2.1 As necessidades formativas e as experiências assumidas para sua
superação se relacionam às demandas concretas e imediatas da prática
de ensino

As necessidades formativas e as experiências de formação elencadas pelos
participantes, relacionadas aos desafios imediatos e concretos do processo de
ensino-aprendizagem dos conteúdos das matérias que lecionavam, foram
registradas por todos eles em diversos momentos de suas narrativas, conforme
vemos no depoimento abaixo:
[...] [E]u tenho aprendido que eu preciso aprender a fazer as perguntas
capazes de fazer o sujeito refletir, então essa é uma lacuna na minha
formação. [...] [N]a minha formação não existiu esse exercício, e isso foi
assim, eu aprendendo de uma forma muito amadora na posição de
professora, mas mesmo assim, é uma prática muito mais de um ano para
cá, de poder buscar isso, como intervir, buscar umas perguntas
interessantes, buscar sabe? E uma surpresa grande para mim nos últimos
tempos, têm tantos autores que falam sobre isso. (P2).

Cabe ressaltar que, neste estudo, necessidades formativas são entendidas
como “[...] resultantes do confronto entre expectativas, desejos, aspirações, por um
lado, e, por outro, das dificuldades e problemas sentidos no quotidiano profissional.”
(RODRIGUES, 2006, p. 9). Portanto dependem, simultaneamente, dos sujeitos que
as sentem e expressam, do contexto em que elas emergem e são evidenciadas, e
das metodologias e fundamentos epistemológicos adotados para sua compreensão.
Assim,
[...] as necessidades não se identificam previamente, produzem-se num
complexo processo de negociação, entre a tomada de consciência crítica
das exigências sociais e institucionais e a interpretação ética, política e
pedagógica das situações singulares do quotidiano a que se tem de fazer
frente [...], subordina-se à exploração interpelante em profundidade, clínica
e auto-reflexiva, não do abstracto real, mas do real situado de que cada um
faz parte. (RODRIGUES, 2006, p. 16).

Isto significa que a tomada de consciência das necessidades de formação
pode advir: da reflexão crítica sobre a prática, provocada pelas próprias situações do
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processo de ensino-aprendizagem; por iniciativas institucionais; ou devido às ações
der um pesquisador, como ocorreu neste caso. Qualquer que seja o gatilho,
contudo, é fundamental o desenvolvimento contínuo da profissionalidade docente.
Profissionalidade que se traduz na capacidade do docente de mobilizar
conhecimentos, atitudes e valores de forma autônoma, crítica, investigativa e ética,
para enfrentar os desafios do cotidiano da sua prática pedagógica.
É importante destacar que as necessidades formativas identificadas pelos
participantes emanaram da reflexão sobre a própria prática, do reconhecimento das
dificuldades de promover o engajamento e a aprendizagem significativa dos
discentes. Este reconhecimento é o ponto de partida de uma formação assentada no
desenvolvimento profissional docente, na medida em que possibilita aos professores
refletirem e ressignificarem suas próprias práticas e encontrarem caminhos
possíveis, contextualizados e significativos para resolver os desafios que surgem no
cotidiano da sua sala de aula. Conforme Esteves (2014, p. 24), o docente deve
refletir sobre sua prática “[...] apoiando-se na experiência, na investigação e em
outros recursos importantes para a avaliação do seu desenvolvimento profissional,
nomeadamente do seu próprio projecto de formação [...]”, investindo em um caminho
mais consistente para promover mudanças efetivas para incrementar a qualidade da
docência. Outro benefício é o de consolidação da identidade como professor.
Entretanto, a maioria dos participantes ainda não conseguiu perceber que as
respostas a esses desafios concretos da prática não se encontram apenas nas
metodologias de ensino. De fato, eles parecem não compreender que a resposta
aos desafios complexos que enfrentavam ia além da adoção de um conjunto de
técnicas, conforme se constata abaixo:
Eu acredito que não tenho o conhecimento suficiente, ou não tive acesso a
esses conhecimentos na minha formação, eu acredito que tem muitas
coisas que eu possa de fato melhorar, mas eu acho que teria que me
aprofundar mais, conversar mais com o colega, ter mais tempo para me
dedicar aos cursos que a instituição oferece. (P5).
Aquele conteúdo assim técnico específico daquele curso, quer dizer, se eu
sei fazer curativo, então eu posso ensinar, formar enfermeiros, mas a gente
sabe, depois a gente descobre que o “buraco é mais embaixo”! Não basta
só isso, não basta dominar um conteúdo para ser professor. Porque a
Pedagogia lhe permite ter uma outra visão de tudo, de todo o processo, de
estratégias, e de métodos, de coisas que nem passam pela sua cabeça que
existem! Justamente porque você nunca teve contato com isso, então
buscar suporte ai nessa área que é o que vocês fazem aqui é importante
para o professor que não é pedagogo e não é licenciado. (P3).
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Essa metodologia mais contemporânea e dinâmica em que a sala se torna
um local de mais efervescência de debate, o professor é colocado em
cheque de alguma forma, se ele não souber aquilo ele é tido como um
professor que não tem segurança no assunto tem essa ideia do professor
tem que saber tudo. [...] [M]as numa modalidade de ensino que dá mais
abertura para o aluno, você não deixa a aula fixa, os alunos participam,
trazem coisas novas, desafia você e você tem que sair desse lugar de “sabe
tudo” e reconhecer que pode não saber algo e que precisa estar aberto para
aprender, inclusive com o aluno. Reconhecer isso para você e para seu
aluno, porque se você abraça esse tipo de metodologia, você precisa sair
desse lugar de que só você é sábio e que seu aluno não pode saber mais
que você. (P4).

As lacunas e necessidades formativas apontadas nos depoimentos
seguramente denotam uma preocupação com a possibilidade de promoção de um
processo de aprendizagem significativa, que contemple a participação dos
estudantes, a expressão de suas dúvidas e pontos de vista. Este representa um
avanço importante em relação ao ensino tradicional, no qual o professor ocupa o
papel central. Não obstante, essa preocupação se revela basicamente voltada para
a melhoria do ensino dos conteúdos específicos de suas matérias e fracamente
vinculada ao desenvolvimento de competências e atitudes dos futuros profissionais.
Nesta perspectiva, concebem como fundamental a apreensão de métodos e
técnicas capazes de transformar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem.
Tal compreensão, consciente ou inconscientemente, tem como pressuposto a
lógica da racionalidade técnica e instrumental que
[...] dinamiza as práticas de formação, orientando-as para a exterioridade
dos sujeitos, ou seja, para os objectos que estes deverão conhecer e
manipular instrumentalmente. Investe na universalidade dos objectos
operacionalizados no espaço-tempo da formação e na neutralidade dos
sujeitos implicados. (SILVA, 2000, p. 98).

Em outros termos, consiste na crença de que a solução instrumental de
problemas da prática se dá mediante a aplicação de um conhecimento teórico e
técnico, previamente disponível, construído por outrem a partir da pesquisa
científica. Seu caráter instrumental tem como característica supor que a aplicação de
técnicas e procedimentos é capaz de gerar os efeitos ou resultados esperados. O
pressuposto fundamental é que o conhecimento pedagógico sistematizado
previamente direciona a prática, proporcionando ao docente os meios para
reconhecer os problemas previstos e solucioná-los, a partir da escolha das técnicas
que forem mais pertinentes para o caso e os fins desejados (CONTRERAS, 2002).
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Observe-se que, considerando a complexidade da docência, marcada por
conflitos de valores, por ambiguidades e incertezas, essa prática não pode se
reduzir à mera “[...] aplicação de técnicas ou de translação de regras de decisão ou
de esboço.” (CONTRERAS, 2002, 142). Há que ser criterioso, pois a prática implica
o enfrentamento de situações que, por mais que revelem semelhanças com outras
vividas,

serão

sempre

singulares,

não

se

encaixando

em

categorias

predeterminadas para as quais dispomos, a priori, de soluções.
Nesses termos, na contramão da racionalidade técnica, trata-se de
ultrapassar a tendência imediatista de logo chegar ao “como agir”, à seleção de
técnicas sem entender o porquê das situações. O grande desafio é precisamente o
delineamento do problema que se enfrenta, sua natureza, suas características, o
contexto em que acontece, os fatores que sobre ele incidem, as suas
particularidades, as semelhanças com outros, a definição do que se pretende diante
de uma determinada situação, que decisões adotar. É preciso ainda identificar as
diferentes avaliações e decisões implícitas na definição do problema (CONTRERAS,
2002).
Assim, prevalece a busca pela superação das necessidades apontadas – a
saber, a aprendizagem, por parte dos docentes, de como promover a participação
autêntica dos estudantes, de como estabelecer uma mediação capaz de engajá-los
de forma consciente, crítica e colaborativa, da condição de formular boas perguntas.
“Boas perguntas”, diga-se de passagem, são aquelas que provocam os estudantes a
compreenderem o sentido do que está sendo estudado, a estabelecerem relações
complexas entre fenômenos diversos e entre as teorias e o contexto social e
profissional. São perguntas capazes de provocar desequilíbrios cognitivos e
motivação para aprender de forma reflexiva, não se restringindo à aquisição de
procedimentos de fácil apreensão, como os depoimentos apresentados mais acima
podem sugerir.
Urge reconhecer que a superação das necessidades formativas é uma tarefa
complexa. Não é possível mediante aprendizagens superficiais que não questionam
os pressupostos essenciais do ensino tradicional e autoritário que prevalece na
educação, em todos os níveis. É uma construção complexa. Em contrapartida,
requer a movimentação de múltiplos saberes, dentre os quais, conforme Cunha
(2010):
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a) os saberes relacionados à cultura institucional, na qual a prática pedagógica
se insere, que contemplam, entre outros aspectos, a compreensão do papel
da educação superior na construção do Estado democrático;
b) os saberes relacionados ao processo de aprendizagem, que incluem as
destrezas do professor de estimular a curiosidade dos estudantes e de
contribuir para que conteúdos trabalhados façam sentido para eles, o que
significa que esses conteúdos se relacionam com suas experiências, seus
contextos sociais e suas expectativas em relação à profissão;
c) os saberes relacionados com o contexto sócio-histórico dos estudantes, que
concorrem para a competência docente de suscitar a compreensão crítica dos
estudantes acerca de sua condição social, cultural, e de provocar a produção
de conhecimento de forma autobiográfica e promotora da afirmação de suas
identidades social, cultural e pessoal;
d) os saberes

relacionados à

condução da aula nas suas múltiplas

possibilidades, sempre ancorados nas estruturas culturais, afetivas e
cognitivas dos estudantes e assumindo os estudantes como parceiros,
responsáveis, junto com o docente, por seu crescimento pessoal e
profissional;
e) os saberes relacionados com o processo de avaliação da aprendizagem,
geradores de autonomia e empoderamento dos estudantes, comprometidos
com a construção da aprendizagem e com o desenvolvimento de
competências,

atitudes

e

valores,

que

envolvem,

ainda,

“[...]

um

conhecimento técnico e uma sensibilidade pedagógica que permitem ao
professor a identificação e a leitura interpretativa do desenvolvimento de seus
alunos.” (CUNHA, 2010, p. 22).

As competências docentes que possibilitariam a superação das necessidades
apontadas são resultantes de uma aprendizagem mais ampla e profunda de
natureza político-pedagógica. Têm como fundamento uma visão de mundo, de
sociedade, de homem, de cidadania, de relação de poder, de conhecimento e de
ciência, dentre outros aspectos, que se relacionam diretamente com a formação de
profissionais. O viés é emancipatório, colocando em questão crenças, estereótipos e
representações dos docentes acerca dessas questões, construídas ao longo de
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suas trajetórias educacionais, de suas experiências sociais e familiares em uma
sociedade como a nossa, historicamente marcada pelo autoritarismo social.
Este fenômeno, conforme Chauí (2000), se singulariza, dentre outros
elementos: pela naturalização da divisão social e das desigualdades, concebidas
como condição de inferioridade e transformadas em relações de mando e
obediência, justificando a desconsideração dos governantes pelos direitos sociais e
civis; e pela indistinção entre o público e o privado, este assumindo a centralidade
das relações. Pressupõe-se, por parte do professor, um forte compromisso, tanto
com a inclusão no processo formativo da pessoa dos estudantes, em todas as suas
dimensões (cognitiva, afetiva, social, espiritual), quanto com o respeito à dignidade
dos mesmos. Isso significa que o docente deve
[...] se constituir em um professor emancipador, capaz de exercer o poder
de forma compartilhada, de oportunizar o empoderamento dos estudantes.
Pressupõe um posicionamento político, um posicionamento epistemológico,
mas também um posicionamento pedagógico. Ademais, exige
necessariamente uma postura corajosa de busca permanente de
autoconhecimento das motivações implícitas e inconscientes das nossas
ações, bem como das nossas carências e frustrações, via de regra
desconhecidas, que, quando evidenciadas por outrem, suscitam a “defesa”,
que muitas vezes se expressa na forma de ataque usando os poderes
instituídos. (SOARES; OLIVEIRA, 2014, p. 172).

A inferência de que as necessidades formativas identificadas, bem como as
experiências formativas levadas a cabo pelos participantes, possuem uma
orientação para a resolução imediata dos desafios concretos do processo de ensino-aprendizagem, pode ser depreendida do depoimento de outro respondente, quando
expressou seu ponto de vista sobre o planejamento de ensino:
O pessoal pensa que plano de ensino é só um papel, não sabem o que é
plano de aula, se pedir para fazer, eles vão fazer uma lista dos assuntos
que serão trabalhados na disciplina, não sabem o que é um plano. Vai ser
uma aula de 50 minutos, 100 minutos, quanto tempo eu pretendo? É um
plano, pode não acontecer, mas eu pretendo levar quanto tempo em cada
uma dessas coisas, que estratégias vou usar, vai ter um quebra gelo, então
as pessoas não fazem a menor ideia de como se planeja, as aulas não são
planejadas, elas acontecem. (P1).

A crítica à condução das aulas pelos pares, sem organização pedagógica
prévia que considere o tempo e as metodologias, apesar de pertinente, associa o
planejamento a um instrumento que, essencialmente, estabelece técnicas e tempos
a serem utilizados pelos docentes. Curiosamente, o mesmo participante reconhece,
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n o trecho a seguir, que nem tudo que foi planejado seja passível de ser usado: “[...]
[É] impossível ser professor sem ter situações desafiadoras porque você faz um
plano de ensino, um plano de aula, mas não faz a menor ideia do que vai acontecer
quando chega lá.” (P1).
Planejar uma ação pedagógica é uma tarefa complexa, que envolve saberes
e competências docentes que vão além dos mencionados pelo depoente. Os
saberes relacionados ao planejamento do processo de ensino-aprendizagem
potencializam as habilidades docentes de conceber objetivos de aprendizagem
consistentes para a formação de profissionais autônomos, reflexivos, éticos, aptos a
identificar metodologias de ensino capazes de promover aprendizagem e
desenvolvimento de competências e atitudes, considerando o ponto de partida e a
expectativa de chegada dos estudantes. Tais saberes pressupõem, sim, como
sugere o participante, a capacidade de dimensionar o tempo disponível, porém há
que articulá-lo com a condição dos estudantes e com os propósitos de
aprendizagem. São pré-requisitos o domínio do conhecimento disciplinar a ser
ensinado, de sua estrutura e das relações passíveis de serem estabelecidas a partir
dele (CUNHA, 2010), assim como a compreensão do caráter histórico e socialmente
construído do processo, jamais sujeito a ser tomado como verdade absoluta que não
suporta questionamentos e interpretações divergentes.
Ademais, o planejamento pedagógico considera a existência de imprevistos
que desafiam os docentes a optarem por caminhos alternativos, levando em conta:
as necessidades dos estudantes; o acontecimento de eventos sociais e culturais que
impactem o contexto, os tempos, espaços e recursos disponíveis; a atenção às
necessidades educativas específicas; outros fatores supervenientes que influenciem
o processo de ensino-aprendizagem (CORONADO, 2009). Essa concepção de
planejamento aberto – que se configura como um guia, como uma referência, e não
como um trilho sobre o qual o docente deve caminhar – põe a descoberto que a
imprevisibilidade é uma característica essencial da prática docente. As técnicas e as
metodologias não são suficientes para balizar a tomada de decisões no
desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem.
Essa é uma compreensão que colide frontalmente com a representação de
docente historicamente construída, centrada no domínio do

conhecimento

dogmatizado, no controle e padronização do processo de ensino. Convoca o
docente a reconhecer sua incompletude, sua impossibilidade de saber tudo sem se
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sentir frágil, menos competente para ser professor. Como enfatiza Burbules (1990
apud KELCHTERMANS, 2009, p. 85),
[...] a dúvida e a incerteza nos tornam melhores educadores – em parte
porque enfatizam a nossa dependência dos outros, incluindo dos nossos
alunos, e em parte porque nos protege um pouco dos falsos argumentos do
valor que temos para oferecer [...].

Assim, a imprevisibilidade, a falta de controle total, a impossibilidade de uma
sustentação única e válida que justifique as ações docentes – que, de acordo com
os pressupostos da racionalidade técnica e instrumental são situações que devem
ser evitadas ou escamoteadas em prol da manutenção da autoridade docente –
além de ser intransponível, “[...] é, ao mesmo tempo, o que constitui a possibilidade
para o ‘pedagógico’ acontecer numa relação interpessoal entre professores e
alunos.” (KELCHTERMANS, 2009, p. 47). O reconhecimento da singularidade de
cada processo pedagógico viabiliza uma relação ética, de respeito mútuo, que tira o
estudante do lugar do único ser que não sabe, frente a um pretenso ente que tudo
sabe, possibilitando ao discente se tornar sujeito com poder de construir
conhecimento e de se construir como autor.
A necessidade de o docente ser capaz de estabelecer relações interpessoais
com os estudantes individualmente foi trazida por um participante:
Olha, nessa área de Pedagogia eu acho que eu precisaria construir muita
coisa. Coisas das áreas de estratégias de ensino, essa coisa da
metodologia também, para a gente poder diversificar as formas de transmitir
os conteúdos aos alunos. Eu acho que também é importante a gente estar
sempre ligado nas relações interpessoais, de ter assim uma preocupação
não só com o coletivo da sala, mas também com as individualidades,
porque muitas vezes a gente vê muito os dramas pessoais, o desnível,
então tem muita coisa nessa área que a gente precisa estar mais atento.
(P3).

O depoimento, além de reafirmar a visão tecnicista e instrumental das
metodologias de ensino, percebidas como necessárias para tornar mais dinâmico o
processo de instrução dos estudantes, parece estender essa visão ao que o
professor denominou de relação interpessoal. Ao que tudo indica, o foco seria ser
capaz de utilizar técnicas de compreender e ajudar os estudantes individualmente a
aprenderem os conteúdos ensinados. Esta preocupação, embora com sentido
instrumental, pontual, imediatista, revela o reconhecimento das individualidades, na
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contramão da lógica de ensino tradicional que padroniza os estudantes para melhor
controlar a classe.
A temática das relações interpessoais é de fundamental importância no
processo de ensino-aprendizagem emancipador. Afinal, os estudantes são sujeitos
situados social e historicamente, possuidores de cultura, identidade, desejos,
expectativas e dificuldades inerentes à vida e ao processo de profissionalização,
conforme discutido em uma das subseções anteriores. O investimento nas relações
interpessoais contribui para o desenvolvimento das competências pessoais, que
estão relacionadas diretamente “[...] com o desenvolvimento intra e interpessoal do
professor, com o saber ser, saber relacionar-se, saber comunicar, saber partilhar,
numa perspectiva de desenvolvimento pessoal.” (TAVARES, 1997, p. 68). Cabe aos
docentes refletir sobre os resultados ou aprendizados não intencionais que suas
práticas têm sobre os estudantes, pois:
O que se ensina sem querer ensinar e o que se aprende sem querer
aprender pode ser, e com frequência é, o mais importante e o mais
permanente do processo de ensino-aprendizagem, e isso por sua vez
depende, em boa medida, do estilo de relação que estabelecemos com os
alunos. (MORALES, 2001, p.15-16).

Pensar nas relações interpessoais na sala de aula não pode se restringir à
relação do professor com os estudantes. Pressupõe uma investigação atenta das
formas de relação que estes atores estabelecem entre si, que variam de turma para
turma, e das formas de sua intervenção, não pela via da preleção ou do sermão,
para que essa relação venha a ser de colaboração e solidariedade. Isso desafia o
docente a assumir, também, o papel competente de mediador da comunicação na
sala de aula (SOUTO, 2007).
A interpretação de que as necessidades e as experiências formativas
identificadas e relatadas pelos participantes se relacionam a demandas concretas e
imediatas do processo de ensino-aprendizagem se expressa também na lógica de
reflexão sobre a prática docente. Há a tendência a compreender as situações de
forma intuitiva e ativista, como expressam os depoimentos:
Porque a gente alimenta uma certa angústia de passar aquele conteúdo, de
ver uma resposta por parte dos alunos, ficar meio ansioso para que isso
aconteça e quando você vê, às vezes, os resultados das provas você fica
sem saber onde é que errou, onde é que pecou, que participação desse
resultado ruim pode ser atribuído a mim, onde é que você precisa melhorar,
coisas dessa ordem. E aí, aos poucos, você vai criando, talvez, caminhos.
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[...] No início eu me sentia prisioneiro, eu tinha que botar um esquema, me
preocupar em garantir um conteúdo, mas depois comecei a refletir sobre
essas coisas e hoje sei que ensinar não é só isso...é ajudar o aluno a ser
mais competente em relação a profissão que vai assumir e isso depende de
como realizo minhas aulas. (P3).
[...] [E]u reflito muito sobre o que faço e analiso os efeitos das minhas aulas
no desenvolvimento dos alunos. Então hoje se a coordenação me chama:
“olha o aluno reclamou isso e isso, procede”? Não, não procede, eu explico
todo o processo e já fico seguro do que faço, mostro a repercussão, os
resultados na aprendizagem dos alunos. Não me incomodo mais com as
críticas alheias, busco trabalhar e convencer sobre minha metodologia
através dos bons resultados. (P4).
Sinceramente, as minhas práticas pessoais e de auto-avaliação, as minhas
práticas pessoais de auto-questionamento, as reflexões sobre a minha
própria prática. Na verdade, sobre a minha própria vida, e isso assim,
quanto mais eu me volto para buscar entender o porquê que eu ajo dessa
ou daquela maneira eu consigo entender mais o outro e melhorar minha
prática de ensino, isso no caminho eu tenho percebido cada vez mais o
quanto é formativo. (P2).

Os depoimentos demonstram a incorporação na prática docente de uma ação
muito importante para a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem: a reflexão sobre a prática, que contrasta com a lógica predominante
do ensino acrítico. O professor, por esta última abordagem, seria o porta-voz do
saber, acima de qualquer suspeita e independente das demandas concretas do
contexto e dos estudantes; em contraposição a este entendimento, temos o
profissional reflexivo, ciente de que ele faz parte da situação e de que suas ações
contribuem, independentemente de suas intenções, para seu crescimento
profissional e o de seus alunos (CONTRERAS, 2002).
Os depoimentos assumem uma conotação intuitiva. Para efeitos deste
trabalho, esta seria a capacidade de compreender os fenômenos no momento,
destituída da necessidade da realização de uma reflexão complexa sobre o objeto
da intuição (FERREIRA, 1986). A prática intuitiva realizada por professores
universitários tende a mesclar abordagens e teorias aprendidas na superficialidade e
tem, em grande medida, a influência das experiências cotidianas do exercício do
magistério e dos modelos educativos que receberam enquanto estudantes. “Tal fato,
certamente, é motivador de incertezas, o que causa a sensação de despreparo e
contradição.” (CERICATO; CASTANHO, 2008, p. 13).
A intuição pode ser importante aliada da prática docente que busca lidar de
forma particular com cada situação, rompendo com a padronização dos estudantes,
das situações e das práticas docentes, típica da racionalidade técnica. Entretanto,
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vale dizer que essa intuição não é neutra. Este produto da bagagem pessoal,
amalgamado a partir das experiências de vida em diferentes contextos, se expressa
nas intenções que orientam as posturas docentes. A intuição deve ser alvo de
reflexão, deve ser posta em xeque, especialmente se consideramos as
características da sociedade brasileira. Porém, quando a intuição não é alvo de
questionamentos e confrontos com outras perspectivas, com concepções teóricas
que subsidiem uma leitura mais crítica, quando assume uma conotação ativista, a
reflexão não consegue superar a lógica da racionalidade técnica e instrumental.
Cabe esclarecer que o ativismo é considerado como comportamento moral
que persiste em centrar a ação “[...] mais nas necessidades da vida e da ação que
nos princípios teóricos.” (FERREIRA, 1986, p. 31). Uma prática pedagógica
puramente ativista recai no risco de empreender a ação pela ação, sem intenções
claras e sem um caminho planificado (SAVIANI, 2008). Assim, uma prática ativista e
intuitiva, no caso do professor universitário, evidencia a subestimação e/ou o
desconhecimento dos saberes necessários ao exercício do magistério, parte deles já
anunciados anteriormente. No momento que o professor desenvolve a compreensão
de sua prática docente, assume com mais propriedade o processo e se torna capaz
de agir conscientemente.
Para interpretar adequadamente o que está acontecendo com a
aprendizagem de seu aluno, o professor precisa de um conhecimento que é
produzido no território das ciências. Isso porque, na verdade, a gente
consegue ver apenas o que tem instrumento para compreender. (WEISZ;
SANCHEZ, 2001, p. 24).

Subsidiar-se dos saberes teórico-práticos pertinentes ao processo de ensino-aprendizagem é fundamental para que o docente desenvolva uma ação educativa
mais reflexiva, consciente e emancipatória. Para tanto, deve investir em processos
formativos que, sustentados pelos desafios da prática, o provoquem a compreender
e estabelecer relações entre suas intenções, representações e ações e diversos
conhecimentos que possibilitem uma leitura crítica, construtiva, criativa e autoral do
fazer docente, sob a ótica da práxica.
Dessa forma, a reflexão convida o docente a questionar e ressignificar suas
práticas e teorias implícitas, capacitando-o a construir suas próprias pedagogias e
ideologias educacionais, especialmente mediante a investigação. Por meio da
pesquisa, o docente articula a construção do problema a ser enfrentado, a
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compreensão da sua própria ação e do contexto no qual ela está inserida. Assim ele
se beneficia de saberes diversos, como aqueles de natureza pedagógica,
psicológica, sociológica e da sua área específica, buscando empreender formas
inovadoras de ensino-aprendizagem (KINCHELOE, 2006; VIEIRA, 2013).
Esse modelo de formação, no entanto, não parece ser claramente
compreendido pelos participantes. Quando registraram suas motivações e
avaliações

acerca

das

experiências

formativas

assumidas,

firmaram

suas

percepções nos depoimentos:
Espaços formativos, seminários de práticas de docência, alguma dinâmica
onde ocorra relatos de outros professores sobre as suas experiências,
acredito que os relatos são os melhores de todos, porque isso aqui é o
nosso dia-a-dia, a experiência, relatos de práticas para a gente pensar na
nossa prática. (P5).
Foi uma grata surpresa participar, há uns três anos atrás, do Colóquio [...].
Eu voltei a me preocupar com o que eu estava fazendo, porque eu só
mandei o texto e, a partir daí, criou um movimento dentro de mim, no
sentido de: bom, se tem gente pensando no como fazer, como fazer melhor,
eu preciso buscar mais, e aí eu comecei a buscar mais, a ler mais autores
que tragam uma formação diferente, enfim, e aí hoje eu acho que está bem
mais legal. (P2).
[...] [T]em o fórum pedagógico que eu sempre participo. Aí, chama um
educador, gente que está na moda, publicando e sendo liderança, para
ministrar cursos e oficinas. Então, já tiveram várias oficinas, cursos e
palestras lá. Todo ano faz parte do calendário e acontece em agosto e
setembro, é uma sexta-feira inteira e um sábado de manhã e eu sempre
participei e acho que agrega para meu ensino. (P1).

Nos

depoimentos

apresentados

acima,

os

professores

investigados

demonstram a importância da participação em processos formativos cujo foco seja a
docência. Isto é bastante louvável, especialmente em um contexto em que a
pesquisa, em geral recai sobre aspectos específicos dos campos profissionais e não
sobre a docência em suas diversas dimensões, e a produção dela decorrente é mais
valorizada do que o ensino. Os dois primeiros depoimentos dão ênfase ao
compartilhamento das práticas entre os pares, sublinhando a prática docente como
ponto de partida desse processo.
O primeiro depoimento apresentou a experiência sob uma ótica intuitiva,
ativista e centrada em uma troca instrumental de estratégias que deram certo,
destituídas de problematização e de busca de referencial teórico com vistas à
construção de saberes docentes, gestados da reflexão sobre a prática. O
compartilhamento de experiências entre pares como forma de se capacitarem para
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enfrentarem os desafios que surgem no exercício do magistério foi ressalvado por
32,9% dos professores. É preciso salientar, todavia, que essa ação de formação
pode estar assentada tão somente na persecução de relatos “exitosos” da prática
docente, como por exemplo, na explanação da aplicação acrítica, ativista e intuitiva
de práticas percebidas como “inovadoras”, sem que haja uma reflexão/investigação
das dificuldades, equívocos, desafios e possibilidades desse fazer pedagógico.
Vemos aí corroborada a percepção de Vieira (2014, p. 25):
A pedagogia não tem constituído um campo de produção de conhecimento
profissional e os professores raramente investigam as suas práticas. Assim,
as inovações que realizam assumem frequentemente uma orientação
tecnicista, radicada na aplicação de estratégias e recursos “novos” cujo
valor e impacto têm dificuldade em avaliar, e as suas experiências são
pouco apoiadas, pouco disseminadas e pouco reconhecidas.

Com base nessa visão, os momentos de compartilhamento de experiências
só se tornam formativos se convocam os professores para a investigação e para a
produção de conhecimento, em articulação com outros conhecimentos que não se
restringem a técnicas, mas também quando engendram subsídios para a construção
e compreensão dos problemas com os quais se deparam, incitando a reflexão
acerca de suas próprias práticas.
Já o segundo depoimento, de (P2), revelou a surpresa em relação ao
potencial formativo da experiência de compartilhamento entre os pares de práticas
docentes bem-sucedidas. Este compartilhamento se deu em um evento que suscitou
a escrita e a apresentação oral da prática de forma problematizadora e
fundamentada pedagogicamente, provocando novas buscas e discussões por parte
do docente. O evento mencionado pelo participante se aproxima de um processo de
interformação docente, no qual o percurso formativo se realiza a partir de atividades
interpessoais entre todos os professores que se envolvem com a formação de
profissionais nas diferentes áreas. O investimento no desenvolvimento das
competências, valores e atitudes pertinentes à profissão docente requer a
participação de um coletivo, que interage em torno de necessidades e interesses
comuns (MARCELO GARCIA, 1999).
Inevitavelmente, processos formativos têm em seu âmago um caráter social,
pois ser professor requer o engajamento em situações interpessoais, tanto no
exercício do magistério quanto nos processos de formação para refletir, crítica e
colaborativamente, sobre sua prática pedagógica. Com efeito, os esforços para “[...]
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aquisição, desenvolvimento e aperfeiçoamento de competências profissionais
subentendem um grupo interagindo, centrado em interesses e necessidades
comuns.” (MOROSINI, 2006, p. 351). Outrossim, uma formação docente que
proporcione momentos de compartilhamento de experiências, em articulação com a
investigação e a reflexão sobre as práticas, tem grande potencial para favorecer o
desenvolvimento institucional e o desenvolvimento profissional do professor.
Concordamos que
[...] mudar a qualidade da pedagogia na universidade significa mudar a
universidade. A transgressão de códigos habituais do trabalho acadêmico,
nomeadamente através da constituição de comunidades de prática onde a
investigação é colocada ao serviço do ensino e do desenvolvimento
profissional dos professores, pode constituir uma via de mudança profunda.
(VIEIRA, 2014, p. 37).

O terceiro depoimento se aproxima bem mais da lógica da racionalidade
técnica, na medida em que subestima a prática como ponto de partida da
experiência formativa e supervaloriza a teoria transmitida por pesquisadores
especialistas da pedagogia. Pautada pela concepção positivista do conhecimento,
essa lógica validada pelo participante:
De um lado, reduz o papel do conhecimento às regras de causa e efeito que
permitem a predição dos fenômenos e sua consequente manipulação e
controle. Por outro lado, reduz o conhecimento prático a um conhecimento
técnico, na medida em que as relações causais podem se transformar em
relações instrumentais [...]. (CONTRERAS, 2002, p. 94).

No total, 38,2% dos respondentes do questionário validaram cursos, oficinas e
eventos na área pedagógica como formas de se capacitarem para enfrentarem os
desafios que surgem em suas salas de aula. Embora palestras e conferências
proferidas por especialistas possam contribuir para ampliar a compreensão dos
docentes sobre a complexidade do processo de ensino-aprendizagem na educação
superior, dependendo do momento em que se inserem e das demandas dos
próprios docentes, elas têm baixo poder de aprendizagem significativa e de
desenvolvimento

de

competências

docentes.

Acabam

sendo

abordagens

heterônomas, que não apostam no engajamento dos docentes e que dissociam a
teoria da prática.
Contemplando as reflexões de Freire (1996), um processo formativo para a
docência só pode ser efetivo mediante a implicação integral do educador, em
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condições que possibilitem a ele a construção de conhecimentos sobre suas práticas
de ensino-aprendizagem. Percursos formativos dessa natureza intencionam o
desenvolvimento profissional docente, o que presume uma disposição intrínseca do
professor e um movimento contínuo de buscar um crescimento como pessoa e como
profissional, por meio de uma reflexão permanente e coletiva sobre as atitudes,
representações e práticas nas dimensões individuais e coletivas. Abraçar esta
mudança de paradigmas requer abertura para transformar as próprias ações
educativas (SOARES; CUNHA, 2010).
Em outras palavras, o desenvolvimento profissional empreendido pelo
professor corresponde a um processo de aprendizagem permanente, de reflexão
sobre si e sobre sua prática, articulando as dimensões pessoal, profissional e
institucional em prol da melhoria de suas competências profissionais. Isto ocorre
através do conhecimento profundo de si próprio, do seu papel na instituição em que
atua e da sua carreira (BENEDITO, 1991 apud GRAÇA, 2008).
Conforme

o

exposto,

sejam

quais

forem

às

iniciativas

formativas

empreendidas, incluindo as que consideram a participação de um agente externo, o
docente necessita arrolar a autoformação como condição primordial para favorecer
um processo de reflexão/investigação e transformação das práticas pelas quais se
responsabiliza ao pactuar o próprio ato de formar-se.
Assim, uma formação capaz de contribuir para o desenvolvimento pessoal e
profissional dos docentes conjectura que estes sejam arregimentados por seus
promotores

como

“[...]

agentes de

interrogação

e

mudança

de

culturas

estabelecidas, produtores e disseminadores de conhecimento pedagógico, e autores
da sua profissionalidade.” (VIEIRA, 2014, p. 26). Nesse sentido,
[...] o objetivo de qualquer estratégia que pretenda proporcionar a reflexão
consiste em desenvolver nos professores competências metacognitivas que
lhes permitam conhecer, analisar, avaliar e questionar a sua própria prática
docente, assim como os substratos éticos e de valor a ela subjacentes
(MARCELO GARCIA, 1999, p. 153).

Para o alcance de um processo formativo dessa natureza, é importante
reafirmar a necessidade de implicação voluntária dos docentes no seu próprio
desenvolvimento profissional. Na consecução deste objetivo, as Instituições de
Ensino Superior têm um papel imprescindível, ao promoverem as condições de
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trabalho para que os professores se dediquem a essa reflexão, bem como a outras
ações de formação, promovidas ou não pelas IES.

4.2.2 Percepção da assessoria pedagógica como potencializadora de
mudanças das práticas docentes

A percepção dos participantes de que a assessoria pedagógica da instituição
assume o papel de potencializar mudanças em suas práticas é consenso para a
totalidade dos participantes, como se verá na sequência desta seção terciária.
Contudo, antes de adentrar em sua análise, cabe apresentar brevemente alguns
aspectos que caracterizam esta assessoria.
O Núcleo de Assessoramento Pedagógico, objeto da presente inferência, foi
instituído em 2007, pela IES onde se realizou esse estudo. Conforme descrito nas
Políticas de Capacitação Docente da Instituição (FACULDADE DE TECNOLOGIA E
CIÊNCIAS, 2016, p. 23), esse núcleo tem como principais objetivos:
 Pesquisar as principais necessidades pedagógicas do corpo docente;
 Promover e incentivar o aperfeiçoamento e a melhoria dos processos de
ensino e aprendizagem dos professores;
 Colaborar junto às coordenações para a implementação dos projetos
pedagógicos dos cursos;
 Estimular a produção didático-pedagógica do corpo docente;
 Motivar ações pedagógicas interdisciplinares;
 Contribuir na organização de atividades de formação de educadores e
eventos promovidos pela IES, com o intuito de possibilitar aos professores
reflexão sobre suas próprias práticas.

Em consonância com esses objetivos, o NASPED realiza atendimentos
individuais, esclarecendo dúvidas acerca de questões didático-pedagógicas
institucionalizadas por meio de projetos de cursos. Dedica-se também a fomentar a
reflexão dos docentes sobre suas próprias práticas e a ações coletivas, como
oficinas e eventos semestrais de planejamento pedagógico, como é o caso do
Encontro de Mobilização Pedagógica, no qual os docentes são incentivados a
pensar a prática educativa através do planejamento coletivo (FACULDADE DE
TECNOLOGIA E CIÊNCIAS, 2016).
O NASPED funciona em uma Instituição de Ensino Superior que possui 479
professores lecionando em 23 cursos das áreas de Ciências Humanas, Exatas,
Sociais Aplicadas e Saúde. O Núcleo possui uma equipe composta por três
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assessores, sendo uma pedagoga em regime parcial de trabalho (20 horas) e dois
psicólogos em regime integral de trabalho (40 horas). Todos assumem, também, o
exercício da docência na IES.
Iniciando a discussão da inferência que destaca a compreensão da totalidade
dos participantes acerca do potencial do NASPED de provocar transformação das
práticas docentes, vemos comprovado este entendimento, por exemplo, quando eles
registram a postura deste núcleo de acolhimento e suporte a suas demandas
imediatas e emergenciais, como ilustram os depoimentos:
Eu acho que logo no início, eu estou tentando lembrar...foi uma situação
que envolveu questões de elaboração de avaliação, teve uma situação em
que eu precisava de orientações sobre algumas avaliações que eu queria
realizar e fui ao NASPED para conversar, foi bacana porque saí com outras
ideias para agregar às que eu já tinha. Eu mudei a forma de avaliar a partir
daí, comecei a usar aqueles desafios de construção que comentei com
você. [...] Digamos assim, me senti mais seguro no que eu vou fazer, com
certeza, a percepção que tive quando eu saí do NASPED foi essa. Fiquei
mais confiante para fazer o que estava em mente. (P5).
[...] O NASPED no formato que ele tem, que é uma assessoria pedagógica,
tem feito toda a diferença para a gente poder pensar a docência, eu acho
que o esforço da instituição que mantêm uma assessoria pedagógica, que
dá para a gente esse suporte e acreditar de que esse é um caminho viável,
de que os professores precisam ter um lugar para poder conversar e propor
coisas diferentes, eu acho que aqui o NASPED faz uma grande diferença.
(P2).
Eu acho que é muito importante sim, porque têm aspectos, situações
desafiadoras de sala de aula e eu tenho certeza que indo falar com o
NASPED vocês iriam me dar um caminho, uma luz, pelo menos iria me
indicar um caminho, desde questão curricular, de avaliação, eu entendo que
vocês dão o suporte... eu não tenho menor dúvida disso, da importância do
apoio, eu me sinto acolhido. (P3).

Os depoimentos apontam o NASPED como um lugar de “[...] legitimidade
para localizar ações, expectativas, esperanças e possibilidades.” (CUNHA, 2010, p.
54). Comporta-se como um espaço de suporte e orientação, no qual os docentes
podem compartilhar seus desafios, dúvidas e possibilidades pedagógicas,
objetivando a melhoria de suas práticas. O sentimento de acolhimento decorre de
relações interpessoais promovidas por esse núcleo, baseadas no respeito mútuo.
São relações que não desconsideram o saber do Outro, que não o infantilizam e
nem o tornam refém – enfim, que contribuem para a mudança da representação
hegemônica do docente como porta-voz do saber inquestionável, que não tem
dúvidas e incertezas, para uma nova concepção de docente como alguém que é
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capaz de desempenhar sempre os papéis de ensinante e de aprendiz. Coadunando
com as palavras de Freire (1996), temos que:
É preciso que, desde o começo do processo, vá ficando cada vez mais claro
que, embora diferentes entre si, quem forma se forma e reforma ao formar,
e quem é formado forma-se e forma ao ser formado. É nesse sentido que
ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdo, nem formar é a ação pela
qual um sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e
acomodado. Não há docência sem discência. As duas se explicam, e seus
sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à
condição de objeto um do outro. (FREIRE, 1996, p. 12).

Esse sentimento, que se espera que os docentes promovam nas suas salas
de aula, é fundamental para o processo de aprendizagem significativa e construtiva.
Este modo de proceder gera segurança nos “aprendizes” para expressar suas
dúvidas, suas percepções e discordâncias, seus receios, sem o risco de serem
condenados, ridicularizados. A expressão desses elementos é que possibilita aos
atores dessas relações encontrar sentido nos conteúdos e proposições que são
objeto da aprendizagem.
O reconhecimento do Núcleo como um lugar de apoio e diálogo que
proporciona segurança para exporem suas dúvidas e lacunas na condução de suas
práticas docentes é uma importante conquista para o órgão, perante a cultura de
desvalorização da pedagogia que predomina na universidade. Segundo esta escala
de prioridades, a pesquisa ocupa lugar de destaque em detrimento do ensino, fato
que causa resistência da maioria dos professores quanto a aderirem e valorizarem
os processos formativos nos quais a docência seja o enfoque principal. Tal
reconhecimento permite inferir que o trabalho desenvolvido tem possibilitado “[...]
una actitud de colaboración, de construcción mutua de esa práctica entre Asesor y
asesorado.”22 (MONEREO; POZO, 2005, p. 15).
A percepção da assessoria pedagógica como potencializadora de mudanças
das práticas docentes se revelou, ainda, quando os participantes destacaram que o
trabalho de formação promovido pelo NASPED provocou reflexões sobre suas
práticas, o que se pode depreender dos depoimentos que seguem:
Por exemplo, algumas oficinas que a gente já fez, que eu já participei, da
semana pedagógica, algumas oficinas foram muito legais, alguns debates
foram muito legais, serviram muito para eu repensar minha prática como
professora. (P2).
22

“[...] uma atitude de colaboração, de construção mútua dessa prática entre Assessor e
assessorado.” (tradução nossa).
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Eu acho que sempre contribuíram positivamente, porque sempre tem, por
mais... digamos assim, insuficientes, por mais que seja uma forma corrida,
de pouco tempo, sempre deixa alguma coisa. Às vezes é um detalhe, às
vezes é uma informação, e que vai se acumulando e lhe ajudando a
repensar sua forma de ser professor. O currículo por competência, por
exemplo, eu não fazia ideia do que era, no dia que eu tive lá aquelas
oficinas é como se descortinasse assim um mundo novo para mim, é claro
que você não vai sair dali “expert” em currículo por competências, mas, um
mínimo que você já leva, extrai dali e que consiga colocar em prática eu
acho que já é um ganho extraordinário. (P3).
[...] [U]ma oficina que a ASPED ministrou, por exemplo, sobre metodologias
ativas e aprendizagem por competências, essa foi mais geral, e eu pude
relacionar a minha prática e aprender algo, foi bem significativo para mim.
(P4).
Tenho poucas horas na instituição e trabalho em uma empresa durante o
dia. Então, não tenho tempo de participar de todas as formações que a [...]
[IES] oferece. Acho importante participar. Já participei de algumas à noite,
no encontro pedagógico, mas foram poucas, me lembro de algumas, e que
repercutiram positivamente para mim, para meu trabalho na sala de aula.
(P5).

A competência da equipe do NASPED de provocar reflexão e ressignificação
da prática docente também foi registrada por um número expressivo de
respondentes do questionário. Excluindo os 26% que informaram nunca ter
participado de nenhuma ação formativa do NASPED, 29,4% deles informaram que a
participação nas oficinas pedagógicas e/ou orientações individuais contribuiu para a
reflexão sobre suas próprias práticas e 50% expressaram que essa participação
favoreceu a realização de um ensino mais capaz de gerar aprendizagens efetivas
para os estudantes. Também 2,9% destacaram que tais ações favoreceram a troca
de experiência entre os pares e a promoção de estratégias para o desenvolvimento
de atitudes e valores em seus estudantes.
A reflexão individual e coletiva sobre a prática é uma atitude fundamental na
formação docente pensada para o desenvolvimento profissional. Este é entendido
como um processo de mudança de crenças, representações, atitudes e práticas de
ensino, o qual pressupõe implicação, disposição de aprender e mudar e
engajamento consciente do docente. Assim, a reflexão favorece a ressignificação e
a construção de novas atitudes e práticas por parte dos docentes.
A reflexão, entretanto, é um processo complexo, que comporta diferentes
conteúdos e níveis de aprofundamento, que vão além do contexto no qual se
desenrolam a prática docente e as técnicas de ensino. Envolve, ainda: a
investigação sobre as características dos estudantes; suas próprias (dos docentes)
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competências e necessidades formativas; as crenças subjacentes a suas práticas;
as características fundamentais da identidade/profissionalidade docente e da sua
missão pessoal no exercício da docência (KORTHAGEN, 2009). A missão que o
professor se atribui, conforme o autor, constitui o nível mais profundo de reflexão
sobre a prática, o qual remete
[…] à inspiração pessoal do professor, aos ideais e aos seus propósitos
morais. Nos níveis mais profundos, surgem as qualidades nucleares das
pessoas. Por exemplo, uma missão de ajuda aos alunos desenvolve
autoconfiança, que poderá estar, muitas vezes, ligada às qualidades
nucleares como a sensibilidade, compreensão e/ou delicadeza.
(KORTHAGEN, 2009, p. 53).

A reflexão profunda, eficaz e sistemática não se desenvolve de forma
espontânea, especialmente em uma sociedade muito voltada para o ter e pouco
para o ser. Necessita ser aprendida por meio da experiência e provocada por outros
agentes (estudantes, colegas, assessores pedagógicos, livros, etc.). nesta linha,
indicam Soares, Ribeiro e Prestes Massena (2014, p. 99):
Uma prática reflexiva evidencia o lugar da experiência nos processos de
formação profissional, que só é formadora quando transformada em
conhecimento através da análise sistemática das práticas em articulação
com a teoria pedagógica.

Desenvolver a reflexão sobre todos esses níveis é fundamental para a
construção de uma identidade docente mais humana e emancipadora, que exerce
sua autoridade sem autoritarismo, que contribui para seu próprio crescimento,
pessoal e profissional, e dos estudantes. Ademais, como sugere Korthagen (2009),
ela torna a tarefa docente mais tranquila, alvo de menos resistências; enfim,
contribui para a sensação de harmonia interior e de que seu trabalho é socialmente
importante, faz sentido.
Considerando a complexidade da reflexão, é possível inferir que aquela
provocada pelo NASPED parece ainda não estar conseguindo atingir os níveis mais
profundos. Esta percepção encontra eco no que se pode depreender dos resultados
analisados nas inferências anteriores, especialmente quando se verifica que as
concepções e práticas pedagógicas dos professores participantes da investigação
estão inclinadas para o modelo de formação de profissionais hegemônicos. Este
modelo, como já discutimos, é baseado na transmissão de conhecimentos
dogmatizados e na separação entre teoria e prática, na qual a teoria, que decorre de
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pesquisas científicas, é formulada por expertos e nunca pelos docentes, a partir da
investigação da própria prática, elementos que configuram a racionalidade técnica.
É, portanto, um modelo de formação que não tem como foco o desenvolvimento de
sujeitos/profissionais autônomos, éticos, críticos e competentes. Ademais, a
concepção de formação para a docência trazida pela maioria deles está relacionada
às demandas concretas e imediatas de suas práticas de ensino.
Como mencionado anteriormente, partir dos desafios da prática é
imprescindível para uma formação que almeje ser contextual e significativa e que
possibilite mudanças efetivas nas práticas de ensino dos professores. Trata-se de
uma formação “[...] mais orientada para a acção, seja pelos conteúdos, seja pelas
características dos formadores que, em parte, são práticos da actividade em causa.”
(ESTEVES, 2014, p. 22). Este deve ser o objetivo primordial quando se intenta
alcançar o desenvolvimento profissional dos professores. Para tanto, levando em
conta os dilemas autênticos da prática, um processo formativo deve transcender a
perspectiva meramente ativista e contribuir para a reflexão cada vez mais profunda
dos docentes.
Inegavelmente, temos aqui um dos maiores desafios do NASPED. Embora o
órgão já tenha alcançado status de “lugar” junto aos docentes e consiga promover
algum nível de reflexão sobre suas práticas, ainda não consegue ir além de uma
formação mais imediatista e ativista, ainda não tem conseguido empreender uma
mediação que suscite a ressignificação, por parte dos docentes, dos papéis
instituídos,

que

incorpore

a

pessoa

do

estudante

no

processo

auto

e

heteroformativo, buscando a formação de pessoas e profissionais competentes,
humanos, reflexivos e comprometidos socialmente.
Prevalece uma concepção de formação, tanto dos participantes da
investigação quanto dos membros do NASPED, muito centrada nas demandas
concretas e imediatas das práticas de ensino, embora não essencialmente
transmissiva. Apesar disso, provoca algum nível de reflexão, levando-se em conta,
principalmente, os aspectos didático-metodológicos. Estes elementos, embora sejam
importantes na formação para a docência, se forem concebidos de forma
desarticulada dos aspectos políticos, epistemológicos e ideológicos que orientam as
práticas de ensino-aprendizagem, não são capazes de promover mudanças
profundas e significativas da identidade/profissionalidade docente, construída nas
trajetórias de estudantes e na prática docente, considerando que não existe uma
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formação específica para a docência universitária. Todavia, essa transformação é
tarefa árdua e que leva tempo, pois solicita “[...] a ressignificação de representações,
crenças, atitudes, valores dos docentes [...] tecidas nas trajetórias pessoais,
simultaneamente marcadas pelo contexto micro (familiar, escolar) e macrossocial.”
(SOARES; OLIVEIRA, 2014, p. 146).
Inspirando-nos em Cunha (2010), é possível concluir que o NASPED ainda
está por transcender o status de “lugar” e ir para o de “território”, o qual contemplaria
o reconhecimento de sua efetividade como instância formativa por parte da
comunidade acadêmica. Ser reconhecido como território daria ao NASPED a
estabilidade institucional imprescindível para o alcance dos objetivos formativos
formulados em seus programas de formação e, consequentemente, o efetivo auxílio
para que os docentes transformassem suas práticas e se desenvolvessem
profissionalmente. Os territórios
[...] são percebidos por indicadores de legitimação, incluindo o aporte legal
que sustenta os programas de formação, o tempo de ocupação, que revela
a intensidade da sua institucionalização e o reconhecimento dos seus
efeitos pelos beneficiários das ações formativas. (CUNHA, 2010, p. 57).

Percebemos, pela experiência e pela análise de dados deste trabalho, que o
NASPED é até entendido como um lugar de implicação, ressignificação e, em algum
nível, de desenvolvimento profissional docente. Entretanto, as suas ações ainda são
pontuais: visam resolver problemas das práticas mais emergenciais do professor e
não alcançam um nível de reflexão mais profundo. Dessa forma, não têm
conseguido provocar o reconhecimento e a problematização acerca de suas teorias
implícitas, concepções de mundo, de relação de poder, do papel do professor e do
estudante e, em consequência, de suas práticas de ensino e aprendizagem. No
geral, o resultado de seu trabalho parece suscitar uma “[...] mudança metodológica
em sentido mais ou menos restrito, essencialmente traduzida na experimentação de
métodos e recursos ‘novos’, supostamente benéficos para os estudantes.” (VIEIRA,
2014, p. 26).
Em prol da discussão, cabe afirmar que o NASPED, nessa trajetória de uma
década de existência, assim, como os docentes entrevistados e boa parte dos
respondentes do questionário, vivencia um processo de transição paradigmática. A
assunção do papel do assessoramento pedagógico com o objetivo primordial de se
dedicar à problemática da formação pedagógica dos professores, considerando as
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demandas e idiossincrasias do contexto em que se estabelece, favorece a
construção de uma identidade profissional docente emancipatória e reflexiva
(LUCARELLI, 2012).
[...] [N]o se trata aquí de acudir a un experto para que nos resuelva el
problema o tome por nosotros decisiones en las que carecemos de
conocimiento o critério suficiente. Aquí se entiende que el asesoramiento
implica una verdadera actividad de coperación o trabajo conjunto entre
asesores y asesorados en la definición y solución de problemas
relacionados con la enseñaza e el apredizaje o, en un sentido más general,
23
con la educación. (MONEREO; POZO, 2005, p. 15).

Essa transição naturalmente pressupõe auto e heteroformação dos próprios
assessores, mas também depende de clareza institucional acerca do papel
estratégico da assessoria pedagógica, cujos efeitos mais profundos, como todo
trabalho de formação que se preze, são mais subjetivos que objetivos. Não são
ações afeitas a mensurações, mas sua repercussão no desenvolvimento dos
estudantes é possível de se perceber. Não obstante, para que o NASPED seja
capaz de enfrentar os desafios complexos próprios dessa tarefa, necessita ser
apoiado por um programa institucional de formação do próprio NASPED e dos
docentes que possa efetivar mudanças mais significativas na IES em que atuam.
Cabe destacar que o trabalho do NASPED esbarra em diversos desafios,
alguns deles sinalizados de forma unânime pelos entrevistados:
Não existe um tempo remunerado digamos, para o professor poder pensar,
então passa a ser um trabalho também voluntário de reconstruir e estudar
sua própria prática. Aí, muitos não se dedicam a essa reflexão. (P3).
A IES não tem uma política clara de formação de seus professores, pelo
que eu vejo, ela dá uma assessoria, ela tem o espaço da assessoria, mas
ela não tem uma proposta clara, com o objetivo de formar os seus
professores, que eu acho que uma instituição superior deveria ter. Ela
cumpre o papel, e ela faz até mais que algumas outras, mantêm o
NASPED, mantêm a CPA, a Comissão Própria de Avaliação, de uma forma
legal também, mas ela não tem essa política específica de formação de
professores, isso eu acho que é uma lacuna. (P2).
Olha, no meu caso específico, a grande lacuna é a remuneração [...]. Não é
que eu vá fazer Pedagogia, não é todo mundo que vai fazer uma
especialização em Docência do Ensino Superior, mas algum investimento
pessoal você precisa fazer, o que é que eu preciso ter de conhecimento
23

[...] [N]ão é uma questão de ir a um especialista para resolver o problema ou tomar decisões para
nós quando nos falta conhecimento ou subsídios suficientes. Aqui, entende-se que o conselho implica
uma verdadeira atividade de cooperação ou trabalho conjunto entre assessores e assessorados na
definição e solução de problemas relacionados ao ensino e aprendizagem ou, em sentido mais geral,
à educação. (tradução nossa).
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para ocupar esse espaço? No meu caso específico, rende muito mais as
minhas horas trabalhadas fora da cátedra do que dentro e na medicina a
remuneração dá condições para investimento na formação. (P1).

Essa percepção dos entrevistados é reforçada pelos dados coletados no
questionário, quando os respondentes relacionaram os fatores que dificultavam um
maior investimento deles na formação para a docência. Lá, 80,9% deles indicaram
não participar de ações de formação por falta de tempo, condições financeiras e/ou
incentivo institucional.
É louvável que uma IES, mesmo sem a obrigatoriedade de uma política
pública, assegure a existência e funcionamento de um Núcleo de Assessoramento
Pedagógico e que valide a lógica de trabalho assumida por este Núcleo. No entanto,
para que esse trabalho seja capaz de empreender a transformação nas práticas
docentes na Instituição como um todo, há que se investir em uma política mais
ampla de desenvolvimento profissional, na qual se considerem condições financeiras
e de tempo para tal fim. Afinal,
[...] o espaço, sendo sempre potencial, abriga a possibilidade da existência
de programas de formação docente, mas não garante a sua efetivação.
Esse espaço está ligado à missão institucional e à representação que dela
faz a sociedade, incluindo os docentes e os alunos. (CUNHA; LUCARELLI,
2014, p. 33).

Em suma, o que foi possível depreender da discussão sobre esta inferência é
que o NASPED se configura em um lugar que possui um grande potencial de auxiliar
na formação dos professores. Contudo, necessita instaurar processos formativos
que provoquem “[...] uma mudança profunda, que transforme não só o ensino e a
aprendizagem, mas também os modos de construção da profissionalidade docente e
o estatuto da pedagogia na universidade.” (VIEIRA, 2014, p. 25).
Considerando que o NASPED já ocupa um status de lugar na representação
dos docentes investigados, há que empreender um movimento de transformação
das práticas formativas que possa, efetivamente, alcançar a ressignificação das
teorias implícitas dos docentes, gerando mudanças em suas práticas. Trata-se,
portanto, de apostar em estratégias de formação nas quais os professores
[...] realizem investigação sobre o ensino e no ensino, no segundo caso
tornando-se professores-investigadores que exploram, interpretam, avaliam
e disseminam as suas práticas. Implica, ainda, a definição de referenciais
ético-conceptuais de orientação humanista e democrática que orientem os
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processos de mudança, assim como a constituição de comunidades de
prática, disciplinares ou multidisciplinares. (VIEIRA, 2014, p. 25).

Isso implica, para o NASPED e para a Instituição, apostar em estratégias
formativas que possibilitem a indagação e a investigação das próprias práticas, que
promovam momentos de compartilhamento de boas práticas para dar visibilidade ao
ensino e valorizar a pedagogia universitária e, assim, investir na permanente e
profícua transição do paradigma de formação hegemônico/tradicional para o
paradigma emergente/sócio-construtivista/crítico/reflexivo.
A discussão realizada com o propósito de responder à segunda questão de
pesquisa – que visava saber se, na visão dos participantes, as experiências
formativas vivenciadas por eles contribuíram para a ressignificação de suas
representações e práticas docentes – sugere, preliminarmente, que eles entenderam
não possuírem saberes importantes para o exercício da docência universitária e
julgaram ser necessário investir em percursos formativos para superar tais
deficiências. Ao que tudo indica, suas teorias implícitas sobre os saberes docentes e
sobre a formação para a docência possuíam uma natureza majoritariamente
instrumental e tecnicista.
Em consonância com essas teorias, a maioria dos docentes empreendeu
algum nível de busca de formação mais imediatista, a fim de resolver os problemas
mais concretos e prementes das suas práticas de ensino, esperando aprender
técnicas e metodologias que pudessem implementar em suas salas de aula, de
modo a possibilitar uma melhor apreensão dos conhecimentos inerentes às
disciplinas que lecionavam.
Essa busca, embora não exclusiva, se direcionava prioritariamente ao
NASPED. Ao refletirem sobre a participação nas ações coletivas de formação e nas
sessões individuais de assessoramento promovidas pelo NASPED, revelaram se
sentirem acolhidos, provocados a refletirem sobre suas práticas e motivados a
empreender mudanças, o que concorre para a percepção de que este Núcleo os
ajuda a transformar suas práticas de ensino-aprendizagem. Esses sentimentos e
percepções denotam que, efetivamente, essas experiências formativas contribuíram
para provocar mudanças. A própria forma acolhedora e provocativa de reflexão já é
um elemento gerador de desequilíbrio cognitivo, potencializando, no mínimo, pelo
princípio do paralelismo, o desenvolvimento de novas formas de relação com o
portador do não saber – neste caso, os estudantes. Outrossim, considerando-se as
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motivações de suas buscas e as limitações analisadas ao longo da discussão da
primeira questão de pesquisa, é possível concluir que as mudanças não os
alcançaram em um nível mais profundo, não os fizeram questionar suas teorias
implícitas e nem concorreram para a construção pessoal de um projeto mais
consistente de formação de profissionais investigativos, críticos, autônomos,
colaborativos e éticos.
O exposto sugere que o NASPED, embora desenvolva uma atuação
diferenciada da lógica transmissiva, arrogante e heterônoma, ainda não consegue
gerar um nível de reflexão profundo, que possibilite uma mudança significativa nas
práticas dos professores participantes da investigação. Depreende-se que a
concretização de um caminho formativo para gerar o efetivo desenvolvimento
profissional desses professores ainda não foi alcançado; contudo, a análise dos
dados traz evidências de que tanto os docentes quanto o NASPED estão passando
por uma transição paradigmática, ainda que tímida e incipiente, mas com
possibilidades de avanços futuros.
Essa tendência à transição paradigmática da lógica formativa pode ser
percebida, sobretudo, no fato de tanto os membros do NASPED quanto os
professores investigados recorrerem, gradativamente, ao recurso da reflexão sobre
suas próprias práticas, apesar de ainda de maneira intuitiva e pragmática. Esta
conjuntura, apesar de necessitar de um movimento mais enérgico para alcançar
níveis mais profundos de reflexão que propiciem o incremento do desenvolvimento
profissional dos docentes, já se mostra um importante avanço na direção da
ressignificação das concepções e práticas de formação.
A discussão tecida na intenção de responder as questões desta pesquisa
permitiu chegar a uma conclusão em relação ao seu objetivo, que era compreender
a relação entre os desafios vividos no processo de ensino-aprendizagem e as
experiências de formação docente por eles assumidas. Nesse sentido, é possível
afirmar que há uma congruência entre o que percebem como desafios do processo
de ensino-aprendizagem, o que reconhecem como suas lacunas formativas e as
expectativas que os impulsionam a buscar apoio e formação.
Essa congruência demonstra uma concepção de ensino centrada na
transferência de uma bagagem de conteúdos disciplinares, com variação entre os
participantes no que concerne ao grau de investimento na compreensão e
aprendizagem significativa desses conteúdos por parte dos estudantes. Uma
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concepção de ensino caracterizada por uma lógica hierarquizante de relação teoria e
prática. Em síntese, não prevalece o foco na formação de profissionais competentes,
criativos e capazes de enfrentar desafios inusitados da vida e do trabalho de forma
consciente e ética. Logo, os docentes não adotam o desenvolvimento de
competências, atitudes e valores como componentes fundamentais na formação de
profissionais que empreendem. Vimos uma concepção de ensino que aposta na
certeza, na reprodução e na simplificação, em descompasso com o cenário de
supercomplexidade e incerteza, de crise moral e ética que assola o país, as relações
sociais e de trabalho. Em consequência, os percursos formativos que buscam
igualmente revelam uma concepção de formação tradicional, fortemente assentada
na racionalidade técnica.
Todavia, é imperativo ressaltar que as lacunas e fragilidades identificadas nas
concepções e práticas docentes acerca da sua própria formação, além de não se
revelarem como particularidade dos docentes participantes desta pesquisa, são
perfeitamente compreensíveis.
Considerando que, historicamente, tem prevalecido uma representação de
profissionalidade do docente universitário restrita ao domínio dos conteúdos
específicos das disciplinas que ministram e à capacidade de comunicar estes
conteúdos e, mais recentemente, à capacidade de desenvolver pesquisas
científicas, são, portanto, subestimados os saberes e competências pedagógicas e
relacionais; considerando ainda que, em decorrência dessa subestimação dos
saberes pedagógicos, as políticas públicas não contemplam proposições focadas na
formação político-pedagógica dos docentes, não estimulam a reflexão e investigação
sobre as práticas docentes; considerando, por fim, que mesmo aqueles docentes
que, desafiados pela realidade complexa da sala de aula da educação superior na
contemporaneidade, como é o caso de muitos dos participantes desta pesquisa,
começam a buscar formas de transformar suas práticas que suscitem a
problematização, a reflexão dos discentes, o desenvolvimento de determinadas
competências cognitivas e se alinham ao paradigma emergente de formação de
profissionais, constatamos que eles esbarram com diversos obstáculos (número
excessivo de turmas, salas superlotadas, carga horária restrita a aulas, recursos
materiais escassos, salários baixos, dentre outros) que naturalmente contribuem
para desviá-los, com facilidade, dessa fuga da rota instituída.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa possibilitou o conhecimento de importantes elementos
associados aos dilemas, desafios e formas de enfrentamento vividos por docentes
de diversas áreas de uma instituição privada de ensino superior, no contexto da
formação de profissionais. O reconhecimento destes elementos foi fundamental para
alcançar o objetivo desta investigação, que era compreender a relação que
professores de uma Instituição de Ensino Superior privada estabelecem entre os
desafios vividos no processo de ensino-aprendizagem e as experiências de
formação por eles assumidas.
O principal desafio apresentado pelos participantes da pesquisa, com
nuances entre eles, era possibilitar um ensino capaz de promover a aprendizagem
dos estudantes em relação aos conteúdos das disciplinas que ministram, ao mesmo
tempo suscitando a participação, o engajamento e a motivação para aprender dos
discentes.
O comprometimento com tal desafio evidenciou a disposição desses docentes
de rever seu ensino, em prol da inclusão dos estudantes e de descobrir caminhos
para que estes aprendessem de forma significativa. Uma postura diferenciada, em
um contexto histórico de ênfase no ensino e de responsabilização exclusiva dos
estudantes em relação à aprendizagem, independentemente da metodologia e das
relações que os docentes estabelecem com os estudantes.
Todavia, a análise dos dados colocou em relevo que a preocupação dos
participantes, no geral, focava-se em como tornar mais dinâmico o ensino,
igualmente

centrado

na

transmissão

de

conhecimentos,

muitas

vezes

desconectados dos dilemas da prática profissional, objeto da formação. Como
anteriormente destacado, é uma concepção de ensino que aposta na certeza, na
reprodução

e

na

simplificação,

em

descompasso

com

o

cenário

de

supercomplexidade e incerteza que caracteriza a sociedade contemporânea.
A concepção de ensino identificada entre os participantes pode ser facilmente
compreendida, na medida em que se analisa o contexto histórico e cultural que
permeia o ensino universitário, pautado na racionalidade técnica. O modelo privilegia
uma visão de aprendizagem direta que, conforme já mencionada nesse estudo,
concebe o ato de aprender como um processo de transcrição exata da realidade ou
modelo (POZO; PÉREZ ECHEVERRÍA, 2009). Considerando esse contexto
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histórico, a tarefa de ressignificar o processo de ensino e aprendizagem se torna
ainda mais árduo para o professor. Assim, é louvável o esforço dos docentes
participantes desta investigação que, embora ainda apresentem mudanças tímidas
em suas mediações pedagógicas, dão pistas de que caminham para uma
transformação paradigmática de ensino.
A concepção de profissional que veio à luz, de forma incipiente, nas narrativas
dos participantes da entrevista, demonstra que essa temática não se constitui em
objeto de reflexão sistemática desses docentes. Entretanto, cabe ressaltar que
houve a menção de algumas características fundamentais para os profissionais,
independentemente de sua área de atuação, a exemplo da capacidade de resolver
problemas, a adoção de condutas e valores éticos. No que tange aos saberes e
competências profissionais, denotaram uma perspectiva profissional simplista,
fundamentada na resolução instrumental de problemas práticos, que se alinha mais
ao perfil de um técnico que reproduz e segue rotinas e procedimentos
sistematizados por outros. Também justificaram a adoção de posturas éticas dos
profissionais apenas pela necessidade de obediência às legislações e diretrizes
prescritas para o campo laboral.
De maneira geral, as IES não têm investido nessa discussão. O debate não é
levantado sequer nos momentos de produção do Projeto Político Pedagógico de
cada curso, no qual se estabelece o perfil profissiográfico a ser formado. Saliento
que esse documento não é fruto de uma construção coletiva, e sim elaborado por
um grupo restrito de pessoas, com o intuito de cumprir burocraticamente prescrições
legais. Esse momento seria uma importante oportunidade de engajar os docentes
simultaneamente em dois processos que se retroalimentariam: um processo de
construção de um projeto consistente de curso e de perfil profissional dos egressos
e outro de formação continuada dos docentes, almejando incrementar sua
capacitação para realizar a formação delineada. Isto porque, conforme Nóvoa
(2002), a definição dos planos e projetos institucionais e de cursos com o
engajamento dos docentes é uma efetiva ação formativa.
A ausência de foco no desenvolvimento de competências complexas que se
verificou neste estudo naturalmente tem relação com a frágil concepção de
profissional dos participantes. Superar o ensino transmissivo, centrado na aquisição
de conteúdos, e abraçar o desenvolvimento de competências pressupõe a clareza
de que ser profissional envolve um conjunto de competências, atitudes e saberes

165

que não decorrem diretamente da apropriação de uma grande bagagem teórica.
Constrói-se mediante um processo formativo que encare os reptos da prática
profissional como problemas a serem investigados, os quais suscitam a busca com
sentido de bases teóricas. Na perspectiva de desenvolver competências cognitivas
complexas e de formar profissionais autônomos, a teoria, de forma geral, não
antecede à formulação do problema desafiador da prática a ser desvendado.
O investimento em competências emerge em algumas práticas relatadas nos
depoimentos dos professores entrevistados e nos dados do questionário. Contudo,
depreende-se que esse não é o fio condutor do processo formativo, pois, embora
essas práticas tenham o potencial de desenvolver diversas competências, como
aprender a aprender, realizar a metacognição, a autorregulação da aprendizagem e
a capacidade de transferências, dentre outras, o objetivo do professor continua
sendo a apreensão de conteúdos. Não representa o norte do processo formativo o
desenvolvimento de competências cognitivas, sócio-afetivas e profissionais.
Os professores entrevistados até concordaram que competências como
aprender a aprender, realizar a metacognição, a autorregulação da aprendizagem e
a capacidade de transferências, dentre outras, são importantes, mas não revelaram
clareza acerca da relação destas com o perfil de profissional a ser formado e nem
acerca de como investir nesta perspectiva. Prevalece a visão de que são
aprendizagens que se conquistam a partir das diversas atividades universitárias,
mas que são um subproduto, sem um sentido intencional claro (POZO; PÉREZ
ECHEVERRÍA, 2009).
No que se refere à relação teoria e prática, fundamental para o
desenvolvimento de competências e, portanto, para a formação profissional, tema
que atravessou com considerável recorrência, embora os participantes tenham
revelado um esforço de oportunizar aos estudantes algum tipo de contato com a
prática e reconhecessem que nessa situação há uma implicação e motivação maior
dos estudantes no processo de ensino-aprendizagem, o objetivo principal ainda era
a apreensão da teoria mediante sua aplicação na prática.
Na medida em que a concepção de profissional e de sua formação não
estava suficientemente clara, a formação de atitudes e valores também não foi
assumida de forma consciente e relacionada ao perfil profissional no processo
formativo da maioria dos participantes. Por isso o incômodo frente a determinadas
atitudes dos estudantes, que apareceu como um elemento fortemente presente no
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discurso da totalidade dos respondentes da pesquisa. Foram frequentemente
citados, à guisa de exemplos, a falta de compromisso do estudante com seu próprio
processo de aprendizagem, a falta de motivação para aprender, o comportamento
egocêntrico para com os colegas. No imaginário dos pesquisados, estes
comportamentos dos discentes não foram registrados como conteúdos que
necessitariam ser confrontados ao perfil profissional e trabalhados pelos alunos para
incentivar a compreensão e a ressignificação por parte dos discentes. Desta
maneira, fica evidente que a maioria dos professores entrevistados e dos
respondentes do questionário não reconheceu que o processo de profissionalização
requer mais do que a apreensão de conteúdos. Fundamentalmente, demanda o
desenvolvimento de competências, atitudes e valores.
Em decorrência disso, as queixas e os incômodos dos docentes sobre as
condutas e valores indesejáveis dos estudantes, quando enfrentados, pareciam ter
uma motivação mais imediatista, relacionada ao fato de que tais atitudes
dificultavam o ensino dos conteúdos das matérias sob sua responsabilidade. Mas
alguns depoimentos revelaram uma preocupação com o desenvolvimento de
atitudes e valores dos estudantes, embora sob uma perspectiva ainda prescritiva, de
preleção acerca do dever ser, e não reflexiva, construtivista, capaz de engendrar
transformações profundas e duradouras. Com efeito, os professores entrevistados
não consideraram que atitudes e valores se conquistam por meio de um processo
reflexivo de elaboração pessoal, que coloque em evidência e em questionamento
crenças, preconceitos, valores, sentimentos. Esta conformação de atitudes
pressupõe um clima relacional em sala de aula de cooperação, respeito mútuo, fruto
do investimento do docente no desenvolvimento das capacidades de conhecerem a
si e aos outros e de aprenderem a lidar melhor com seus próprios sentimentos e
emoções.
A ausência ou fragilidade do o foco no desenvolvimento de atitudes e valores
dos futuros profissionais identificada neste estudo é parte de um contexto acadêmico
de formação historicamente centrado nos aspectos cognitivos e procedimentais que
prevalece nas Instituições de Ensino Superior. Conteúdos atitudinais, geralmente,
não fazem parte do currículo da formação profissional no ensino superior. Embora
esses temas estejam expressos nos PPP dos cursos de graduação, na maioria das
vezes essa problemática não faz parte das discussões, reflexões e projetos
formativos dos docentes das IES.
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Enfrentar a questão de atitudes e valores na formação de futuros profissionais
é um desafio inadiável para as Instituições de Ensino Superior e para os docentes
comprometidos com a qualidade dessa formação na era da supercomplexidade. Era
em que, conforme Barnett (2005), os cidadãos e profissionais, para tomarem
decisões, têm que se deparar, compreender, selecionar e articular ideias, em um
cenário de infinitas interpretações, muitas delas conflitantes e que, por conta das
pesquisas, são condições que não cessam de serem produzidas. E, para além
desses desafios de natureza cognitiva, esses cidadãos e profissionais são
convidados a ressignificarem atitudes, valores e condutas, visto que, cada vez mais,
têm que lidar com exigências múltiplas, que tornam necessário aprender
cotidianamente novas formas de relação entre profissionais e clientes. Faz parte
dessa era de supercomplexidade o grau maior de exigência dos clientes, em todos
os campos, em relação aos profissionais, na medida em que esses estão mais
conscientes de seus direitos, com maior acesso à informação – e, portanto são mais
questionadores. Isso exige dos profissionais autoconhecimento, capacidade de
reflexão e autocrítica, resiliência, disposição interna e capacidade cognitiva e
emocional de acolher e convencer o Outro da justeza dos seus pontos de vista para
o seu bem-estar. Formar profissionais para essa era de supercomplexidade que
sejam capazes de enfrentar essa diversidade de circunstâncias é uma das tarefas-chave da universidade, da educação superior em geral e de seus docentes.
A frágil reflexão acerca da concepção de profissional e de sua formação
também pode estar na base da ideia de avaliação voltada, essencialmente, para
mensurar, classificar, certificar e examinar a aquisição de conteúdos das matérias
ensinadas, que prevaleceu na docência da maioria dos participantes da
investigação. Uma avaliação assim pensada não se configura como uma
possibilidade de retroalimentação das futuras ações de professores e estudantes,
tampouco em um processo construído coletivamente entre ambos. Logo,
percebemos que a relação estabelecida entre professores e estudantes é
verticalizada, caracterizada por certo distanciamento e descrença de que os
estudantes sejam capazes e tenham interesse em participar de maneira ativa e
consciente em seu processo formativo. Em contrapartida, quanto à formação de
profissionais autônomos, investigativos, críticos, reflexivos e éticos, as estratégias de
avaliação

são

também

experiências

e

conteúdos

de

aprendizagem

e

desenvolvimento de competências e atitudes. É essencial que essas estratégias
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sejam coerentes com esses atributos profissionais, possibilitando, por exemplo, o
desempenho de situações autênticas, a auto e a heteroavaliação e a reflexão de
práticas.
Em

consonância

com

os

elementos

anteriormente

apontados,

as

necessidades formativas e as experiências coligidas para sua superação se
relacionam a formas de tornar o ensino mais participativo e gerador de
aprendizagens, reconhecendo os desafios da mediação pedagógica como pontos de
partida para reflexão e ressignificação da docência. Todavia, essa reflexão sobre a
prática se processa de forma intuitiva, baseada no senso comum, com escassa
reflexão teórica e sem vinculação com um projeto consistente de formação
profissional.
Tanto as necessidades formativas identificadas como as experiências
formativas assumidas pelos participantes da investigação se relacionam às
demandas concretas e imediatas da prática de ensino. Quando revelaram suas
lacunas formativas, os professores reconheceram a ausência de saberes
relacionados à docência universitária no viés da condução de um processo formativo
mais significativo para seus estudantes, fato que se associa a um distanciamento
importante do paradigma hegemônico. Todavia, tal preocupação, além de estar
vinculada, mais uma vez, à ideia da melhoria do ensino dos conteúdos específicos
de suas matérias e pouco voltada para favorecer suas capacidades de contribuírem
para o desenvolvimento de competências e atitudes dos futuros profissionais, revela
uma lógica instrumental, baseada na ideia da pedagogia como um campo que
tecnicamente orienta o professor a promover estratégias para instrução dos seus
alunos.
A naturalização do seu ensino centrado na transmissão se revelou na
valorização, por parte de alguns participantes, de processos formativos prescritivos e
aplicacionistas, adotados por especialistas da área pedagógica. Essa concepção de
formação não considera os professores como protagonistas, como sujeitos ativos e
capazes de ressignificarem suas próprias práticas a partir de uma ação de reflexão
profunda e alicerçada por saberes teórico-práticos pertinentes à profissão de
professor.
Essa linha teórica centrada no como fazer, baseada nas técnicas de ensino,
desvinculada dos problemas relativos aos sentidos e aos fins da educação e do
contexto sociocultural complexo (CANDAU, 2008) está intimamente ligada ao
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paradigma hegemônico de ensino e parte do princípio de que a apropriação de
conhecimentos sobre estratégias e metodologias, aplicáveis em qualquer contexto
educativo, pode resolver os desafios complexos da prática docente.
As experiências formativas individuais e coletivas, decorrentes das próprias
buscas dos respondentes ou de iniciativas do Núcleo, contribuíram para alterar suas
práticas, em resposta a suas demandas imediatas e emergenciais. Contudo, foram
também instrumentais para suscitar o espírito investigativo e a disposição de refletir
sobre elas, graças à lógica de assessoramento que gradativamente foi sendo
assumida pelo NASPED de não se colocar no papel de porta-voz do saber
pedagógico e fornecedor de metodologias e dinâmicas para docentes, evitando
relegá-los ao lugar do não saber.
É imperativo destacar que todo movimento de reflexão sobre a prática,
mesmo a partir de um grau menos profundo, consiste em um avanço, frente às
concepções de formação baseadas no paradigma hegemônico, pois demonstra uma
preocupação com a própria prática, que deve ser o ponto de partida e de chegada
de qualquer percurso formativo que intenciona transformações significativas nas
representações e ações de ensino-aprendizagem dos professores. Outro aspecto
que sugere um avanço é a valorização, por parte dos participantes da investigação,
da formação para a docência, especialmente em um cenário em que a pesquisa,
geralmente relacionada às temáticas dos campos específicos profissionais e não
sobre a docência em suas diversas dimensões, bem como a produção dela
decorrente, são mais valorizadas que o ensino.
A despeito da prevalência dos aspectos acima registrados, cabe destacar que
todos os participantes demonstraram afinidade com discursos e práticas que
contribuem para o desenvolvimento de determinadas competências cognitivas
importantes para sua atuação docente, mesmo que esta relação não fosse,
necessariamente, intencional. Tal fato demonstra a existência de ambiguidades e
contradições típicas de processos de mudança e transição paradigmática.
Quanto à percepção dos professores investigados sobre as contribuições do
NASPED, foi possível depreender que eles consideram este Núcleo como um lugar
que tem potencial de transformar suas práticas e representações docentes e, ainda,
como um lugar de apoio e acolhimento para os educadores, aspecto louvável em
meio a uma cultura universitária de pouca valorização do ensino. Esse traço também
leva a compreender que os assessores desse Núcleo trabalham sob uma

170

perspectiva de diálogo e respeito às experiências e saberes do Outro, característica
importante para adotar uma ação formativa voltada para o paradigma emergente, no
qual há a intenção de promover uma comunidade de aprendizagem que acolha as
diferentes necessidades, saberes e identidades.
Entretanto, os depoimentos e dados do questionário revelaram que ainda
prevalece uma concepção de formação de matiz ativista, tanto dos participantes da
investigação quanto do NASPED, muito voltada para a resolução de demandas
concretas e imediatas da prática de ensino. Contudo, não necessariamente de
natureza transmissiva e com uma possibilidade de gerar algum nível de reflexão.
Nesse sentido, as ações de formação parecem levar em conta tão somente os
aspectos didático-metodológicos que, embora se mostrem fundamentais na
formação para a docência, se desarticulados dos aspectos políticos, epistemológicos
e ideológicos que orientam as práticas de ensino-aprendizagem, não promovem
transformações profundas e significativas da identidade/profissionalidade dos
professores, sob a ótica emancipatória e reflexiva.
Essa situação não se caracteriza como uma particularidade desses docentes,
tem sido igualmente apontada por outras pesquisas (SOARES et al., 2014). Pode
ser facilmente compreendida em uma conjuntura, bastante generalizada, de
currículos de cursos de graduação disciplinares carregados de conteúdos, cujas
disciplinas são conduzidas por professores horistas que, para comporem um salário
minimamente digno, atuam em várias Instituições. Em um cenário de turmas
numerosas, dificulta-se a utilização, pelos docentes, de metodologias geradoras da
participação autêntica dos estudantes nas aulas e de estratégias de avaliação da
aprendizagem capazes de retirar dos holofotes a mensuração do rendimento dos
estudantes,

possibilitando

o

aprofundamento

das

aprendizagens

e

o

desenvolvimento de competências cognitivas complexas, de competências sócio-afetivas e profissionais. Em síntese, trata-se de um quadro de desvalorização da
docência e do docente que, como registraram os participantes, precisa ser
enfrentado.
A despeito disso, os dados apontam que que tanto os professores quanto os
membros do NASPED estão vivenciando um processo de transição paradigmática,
visível por algumas (poucas) práticas de formação desempenhadas por eles. Por
conta destas pistas, tímidas mas consistentes, se acredita em um avanço
significativo no futuro, principalmente se for levado em consideração que, no ano de
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2016, a IES na qual o NASPED funciona iniciou o processo de mudança de um
currículo tradicional – baseado em conhecimentos e teorias dominantes e
inquestionáveis,

organizados

em

uma

lógica

conteudista,

disciplinar

e

compartimentada – para um desenho curricular centrado no desenvolvimento de
competências e atitudes, que privilegia uma formação profissional na qual os
estudantes sejam capazes de resolver problemas complexos de maneira
competente, criativa e inovadora. Essa iniciativa institucional tem movimentado os
professores a reverem suas práticas e a buscarem mais o Núcleo para
compreenderem melhor a mudança curricular proposta.
Esta pesquisa, além de contribuir para a ampliação do conhecimento no
campo da docência universitária e para a reflexão dos participantes sobre a prática
docente, também participou decisivamente na reflexão sobre a prática docente e o
assessoramento pedagógico da pesquisadora, que exerce as funções de professora
e assessora pedagógica na IES, lócus da investigação. Assim, desde o início, foi
uma experiência significativa de aprendizagens conceituais, procedimentais e
atitudinais que se configuraram em processos de crescimento pessoal e profissional.
Em vários momentos da investigação, problematização do contexto a ser
pesquisado, construção dos instrumentos, estudo do referencial teórico pertinente a
nosso objeto de pesquisa, escrita, entrevistas, análise e interpretação dos dados,
inevitavelmente se entrelaçavam reflexões sobre o contexto e sujeitos pesquisados
e a minha prática, na função de professora e assessora pedagógica. Muitas vezes
eu me identificava com as falas de meus pares, com os desafios que diziam
enfrentar e formas de lidar com os problemas, pois a minha trajetória de formação
também foi marcada por um processo de ensino-aprendizagem conservador,
baseado na racionalidade técnica. Transformar minha docência também se revelava
como algo difícil e desafiador. Ao mesmo tempo me questionava, como assessora
pedagógica, sobre quais contribuições eram possíveis para auxiliar os professores
em seus dilemas – que, em alguns momentos, eram meus também.
A investigação me trouxe outros olhares acerca da atuação do NASPED e,
por consequência, do meu trabalho como assessora. Isto tem me ajudado a rever
minhas teorias implícitas e a refletir constantemente sobre como posso auxiliar os
docentes a realizarem essa transição paradigmática, orientando suas práticas na
perspectiva do modelo emergente de ensino e aprendizagem, ajudando-os a serem
capazes de ressignificar a formação profissional que assumem. No entanto,
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compreendo que essa não é uma tarefa fácil e muito ainda há por se fazer para que
a formação do docente universitário seja acalentada pelas Instituições de Ensino
Superior e pelas políticas públicas e alcance o status de “território”.
A expectativa é que este estudo possa contribuir para dar mais visibilidade à
docência

universitária

e

incentivar

professores,

assessores

e

estudantes

universitários a dialogarem sobre as possibilidades de ressignificação das práticas
de

ensino-aprendizagem

e

de formação

de

professores, com

desenvolvimento profissional de docentes e discentes.

vistas ao
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

O Projeto de Pesquisa “Desafios dos processos de ensino e aprendizagem e
experiências de formação pedagógica assumidas por professores de uma instituição
de ensino superior privada”, desenvolvido no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade, da Universidade do Estado da
Bahia, sob a orientação da Profa. Dra. Sandra Regina Soares, como um dos
requisitos para a conclusão do doutoramento, tem como principal objetivo
compreender a relação que professores de uma instituição de ensino superior
privada estabelecem entre os desafios vividos no processo de ensino-aprendizagem
e as experiências de formação docente por eles assumidas. A pesquisa envolveu,
numa primeira etapa, um questionário anônimo, com questões abertas e fechadas, e
envolverá uma segunda etapa com a realização de uma entrevista com duração
prevista de 1 ½ hora, que versará sobre os desafios dos processos de ensino e de
aprendizagem e sobre as experiências formativas vivenciadas que, espera-se, sejam
gravadas em áudio e posteriormente transcritas, permitindo uma análise detalhada
dos dados e maior rigor científico.
Participar desta pesquisa, sem qualquer tipo de pagamento ou gratificação
financeira, além de contribuir para o aumento do conhecimento científico na área de
docência universitária, pode trazer como benefícios para o(a) participante o
crescimento pessoal e profissional, mediante a possibilidade de relatar e refletir
sobre sua prática pedagógica, se configurando assim como uma experiência
formativa. Seus resultados possibilitarão, ainda, dar visibilidade à complexidade da
docência da educação superior, contribuindo para sua valorização. Ademais, ela
também poderá fornecer elementos para conhecer como os professores
compreendem a formação pedagógica, além de subsidiar uma reflexão sobre o
desenvolvimento profissional do docente da educação superior e contribuir para
proposições de formações pedagógicas para os professores desse nível de ensino.
O Parecer nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde considera que “toda pesquisa
envolvendo seres humanos envolve riscos”; no entanto, para evitar qualquer
desconforto ou danos à pessoa na dimensão física, psíquica, moral, intelectual,
social, cultural, espiritual e profissional, previmos os seguintes procedimentos: a)
preservar o anonimato, de modo que o nome do(a) participante, em cada gravação,
será substituído por um código numérico; b) as gravações e as respectivas
transcrições serão guardadas em lugar seguro, ao qual somente as pesquisadoras
terão acesso; c) as gravações serão destruídas logo após o seu tratamento
científico; d) as informações não serão utilizadas em prejuízo dos(as) participantes.
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Cabe ressaltar que o presente documento será disponibilizado e assinado em duas
vias, sendo uma para o(a) participante da pesquisa.
Apesar dessas medidas, aquele(a) participante que se sentir eventualmente
invadido(a) ou incomodado(a), pode, voluntariamente, desistir da sua participação,
sem qualquer prejuízo, em qualquer momento da entrevista, ou pleitear indenização
em caso de danos decorrentes de sua participação. O(A) participante, sempre que
sentir necessidade, poderá contatar a pesquisadora do projeto por meio eletrônico
(e-mail: marianasoledade@hotmail.com) ou por telefone (71 98823 0974), ou a sua
orientadora (e-mail: ssoares@uneb.br e 71 99911 0866). Além disso, em caso de
dúvidas sobre questões éticas, o(a) participante poderá contatar o Comitê de Ética
em Pesquisa em seres humanos CEP/UNEB, ao qual foi submetido este projeto de
pesquisa, sediado na UNEB, em Salvador, na Rua Silveira Martins, 2555, Cabula,
CEP: 41.150-000, Pavilhão Administrativo – Térreo, por telefone (71 3117 2445), ou
e-mail (cepuneb@uneb.br).
_______________________________________________________________
Assinatura do(a) participante

_______________________________________________________________
Assinatura da pesquisadora

Salvador, ....... de ........................... de 2015
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APÊNDICE B – GUIA DE ENTREVISTA

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE

Informações prévias que serão contempladas no guia:
 Agradecer ao participante a colaboração na pesquisa;
 Explicar brevemente em que consiste a pesquisa e situar o papel do
depoente;
 Informar sobre o desenvolvimento e duração estimada da entrevista;
 Advertir sobre o caráter às vezes intimista das questões, insistindo sobre o
fato de que o participante é livre para responder ou abster-se;
 Explicar a questão da confidencialidade;
 Solicitar a permissão para gravar em áudio a entrevista;
 Apresentar o formulário de consentimento e o convidar a ler e assinar;
 Responder a eventuais questões por parte do participante.
I. DESAFIOS DOCENTES
1. Quais os principais desafios que você enfrenta nas disciplinas em que atua
para contribuir com a formação profissional?
Explorar cada desafio (como ele se expressa? A que atribui? Como lida? Por quê?
Tal conduta tem contribuído para superar, solucionar adequadamente o desafio? A
que atribui a contribuição ou a ausência dela? Que outras formas de intervenção na
situação poderiam ter mais sucesso, o que dificulta recorrer a esta(s) forma(s)? O
que sente falta, na sua prática docente, para lidar de forma mais efetiva com essa
situação?)
2. Além dos desafios já mencionados, a seu ver, que tipo de dificuldades são
mais frequentes na relação dos estudantes com os conteúdos da disciplina?
(aqui podem aparecer falta de conhecimentos prévios, desmotivação, falta de
compromisso com seu processo formativo, etc.) (ver exemplo de questões acima)
 Como você trabalha os conteúdos na disciplina/ Que estratégias de ensino
adota?
 Quais as dificuldades que percebe ao propor determinadas estratégias de
ensino?
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3. De que forma os desafios no âmbito das relações interpessoais se
evidenciam na sua prática docente?
4. Em sua prática docente, você já se deparou com estudantes que
apresentavam alguma necessidade específica [deficiências diversas (auditiva,
visual, física, intelectual); estudantes mais velhos; estudantes que trabalham de dia
e estudam à noite?).
 Você poderia relatar alguma situação relativa a esse desafio? (Explorar)
5. De que forma os desafios no âmbito da avaliação da aprendizagem se
evidenciam na sua prática docente?
6. Você se depara com problemas éticos por parte dos estudantes?
 Você poderia dar exemplo de alguma situação? (Explorar)
7. Na sua opinião, como os estudantes percebem a disciplina?
 Que relação estabelecem entre a disciplina e a formação do profissional que
querem ser?
 A que atribui esta percepção?
 Que aspectos da sua prática contribuem mais para a construção dessa
percepção deles?
II. FORMAÇÃO DOCENTE

8. Tendo em vista os relatos dos desafios enfrentados, quais as principais
necessidades formativas que identifica em si mesmo?
9. Em que situações e com quem aprende a ser melhor professor, ou seja, a
aperfeiçoar seu ensino?
 Você tem participado de experiências formativas? Quais?
 Essas experiências foram dentro ou fora da Instituição? Por quem foram
organizadas?
 Que aspectos reputa como mais positivos nessas experiências (explorar mais
as organizadas pela Instituição)? Por quê?
 Que aspectos foram mais negativos nessas experiências (explorar mais as
organizadas pela Instituição)? Por quê?
 Como se sente na condição de aprendiz? Como é para você assumir que não
sabe algo?
 A participação nessas experiências teve repercussão na sua prática docente?
Como, de que forma?
 Que aspectos dificultam a sua participação em processos de formação para a
docência?
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 Quando se depara com alguma dificuldade pedagógica, você procura a
assessoria pedagógica? Em caso afirmativo, qual sua avaliação sobre o
tratamento dado às suas necessidades? Em caso negativo, por que não?
 Você identifica outras ações que você acha que essa assessoria poderia
realizar para contribuir com sua formação para a docência? De que tipo?
10. Como foi para você participar dessa entrevista? Gostaria de acrescentar
mais alguma opinião?
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO

*1. Prezado (a) Docente,
Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa realizada pela
doutoranda Mariana Soledade, no âmbito do Programa de Pós-Graduação em
Educação e Contemporaneidade da Universidade do Estado da Bahia, sob a
orientação da Profa. Dra. Sandra Regina Soares e a coorientação do Prof. Dr.
Adriano Leal Bruni.
Tal estudo tem como objetivo compreender a visão dos professores da
Faculdade de Tecnologia e Ciências acerca dos desafios dos processos de
ensino e aprendizagem e acerca de suas experiências de formação.
Sua participação, voluntária nesta pesquisa, se dará por meio da resposta ao
questionário apresentado abaixo. Você é livre para se recusar a respondê-lo
ou para interromper o processo a qualquer momento, sem nenhum prejuízo. O
sigilo de sua identidade será assegurado e os dados aqui coletados serão
utilizados apenas para fins acadêmicos.
Caso sinta necessidade, você poderá contatar o comitê de ética da UNEB pelo
telefone (71) 3117-2399 ou os responsáveis pela pesquisa.
Escolha uma opção:
( ) Aceito fazer parte da pesquisa como voluntário
( ) Não aceito fazer parte da pesquisa e encerro aqui a minha participação
Este questionário contém três partes. A primeira aborda desafios da prática docente.
A segunda coleta informações sobre suas experiências formativas. A terceira solicita
informações sócio-profissionais.
É importante ressaltar que não existem respostas certas ou erradas. Sempre
apresente a resposta mais apropriada para você.
Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos, críticas ou sugestões.
Antecipadamente, agradecemos imensamente a sua colaboração.
Profa. Mariana Soledade Barreiro (doutoranda), marianasoledade@hotmail.com
Profa. Dra. Sandra Regina Soares (orientadora), ssoares@uneb.br
Prof. Dr. Adriano Leal Bruni (coorientador), albruni@gmail.com
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Parte 1. Desafios do processo ensino-aprendizagem
Relate até três situações desafiadoras do processo de ensino-aprendizagem
vivenciadas por você.

2. Situação 1

3. Situação 2

4. Situação 3

Agora que você já relatou as situações desafiadoras ocorridas em sua prática de
ensino, descreva as principais formas que você adotou para lidar com elas.
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5. Formas que você adotou para lidar com a situação 1:

6. Formas que você adotou para lidar com a situação 2:

7. Formas que você adotou para lidar com a situação 3:
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8. Na perspectiva de ampliar a reflexão sobre os desafios da prática docente,
apresentamos a seguir um conjunto de situações, comumente relatadas pelos
docentes do ensino superior, diante das quais solicita-se que você escolha
uma das opções apresentadas:
(1) Nunca percebi ou vivi situação semelhante nas disciplinas em que leciono.
(2) Não adoto nenhuma medida para trabalhar esta situação.
(3) Apenas registro na sala que esta situação não é adequada para estudantes da
educação superior e cobro deles mudança.
(4) Promovo atividades na sala que permitam aos estudantes refletir e aprender
como agir de forma mais conveniente em situações semelhantes.
(1) Nunca
percebi ou
vivi
situação
semelhante
nas
disciplinas
que
leciono.

a) Estudantes com déficit de aprendizagem de conteúdos necessários para a
compreensão dos temas abordados em sua disciplina.
b) Estudantes com dificuldades em realizar produções autorais que,
constantemente, reproduzem textos de livros, internet e dos slides das aulas.
c) Estudantes com dificuldades em articular diferentes conteúdos, fatos e
teorias.
d) Estudantes com dificuldades em expressar suas opiniões e argumentar
sobre seus pontos de vistas.
e) Estudantes com uma maneira de verbalizar que não condiz com a norma
culta, apresentando uma fala com, por exemplo, erros de concordância
verbal.
f) Estudantes com dificuldades na escrita, que cometem erros ortográficos
constantemente.
g) Estudantes que não conseguem avaliar, ao longo do semestre, seu próprio
processo de aprendizagem.
h) Estudantes que investem mais em estudos nos períodos de provas e
apresentação de trabalhos e que não mantêm uma rotina de estudo
i) Estudantes que não participam dos debates em sala de aula.
j) Estudantes que não demonstram interesse na aula, envolvidos com seus
aparatos tecnológicos.
k) Estudantes que não apresentam suas dúvidas e discordâncias durante as
aulas.
l) Estudantes que não apresentam um comportamento de cooperação,
solidariedade e respeito mútuo na relação com os colegas.
m) Estudantes refratários às críticas sobre seus pontos de vistas e que as
veem como um ataque à sua pessoa.
n) Estudantes que não se envolvem com as atividades propostas nos
trabalhos em grupo.
o) Estudantes que, ao realizar práticas que envolvem contato com a
comunidade, apresentam dificuldades de relacionamento interpessoal.

(2) Não
adoto
nenhuma
medida
para
trabalhar
esta
situação.

(3)
Apenas
registro
na sala
que esta
situação
não é
adequada
para
estudantes
da
educação
superior e
cobro
deles
mudança.

(4) Promovo
atividades na
sala que
permitam
aos
estudantes
refletir e
aprender
como agir de
forma mais
conveniente
em situações
semelhantes.
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Parte 2. Experiências vivenciadas de formação pedagógica
9. Frente às situações desafiadoras por você vivenciadas, descreva o que tem
feito, no sentido de se capacitar para enfrentá-las?

10. Quais dessas experiências foram promovidas pela Assessoria Pedagógica
(Asped) da FTC?

11. De que maneira essas experiências contribuíram para aperfeiçoar sua
prática de ensino?
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12. Relacione aspectos que dificultam um maior investimento seu na formação
pedagógica.

Parte 3. Identificação sócio-profissional
13. Qual o seu gênero?
Masculino
Feminino

14. Qual a sua idade? Escolha uma das faixas.
25 – 30 anos
31 – 40 anos
41 – 50 anos
51 – 60 anos
Mais de 60 anos

15. Qual o seu regime de trabalho na FTC?
Horista
20 horas
40 Horas

16. Você tem outro vínculo empregatício além da FTC?
Sim
Não
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17. Há quantos anos você atua como docente no ensino superior?
Até 5 anos
Entre 6 e 10 anos
Entre 11 e 15 anos
Entre 16 e 20 anos
Mais de 20 anos

18. Além da docência (ensino), quantas horas semanais você trabalha em
outras atividades desenvolve na FTC?
Gestão (coordenação de
área, colegiado, NDE, etc.)
Pesquisa
Extensão
Outras

19. Qual a área de sua formação inicial?
Ciências Sociais Aplicadas
Ciências da Saúde
Ciências Exatas
Ciências Humanas

20. Qual a sua maior titulação?
Especialização
Mestrado
Doutorado

21. Em que área(s) leciona na Instituição?
Ciências Sociais Aplicadas
Ciências da Saúde
Ciências Exatas
Ciências Humanas
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APÊNDICE D – TABELAS CONSTRUIDAS A PARTIR DA TABULAÇÃO DOS DADOS DO QUESTIONÁRIO
Tabela 1 - Cruzamento entre situação desafiadora e alternativas de enfrentamento
(3) Apenas registro na sala que esta
(1) Nunca percebi ou vivi (2)
Não
adoto situação não é adequada para
situação semelhante nas nenhuma medida para estudantes da educação superior e
disciplinas que leciono.
trabalhar esta situação. cobro deles mudança.
Estudantes com déficit de aprendizagem de
necessários para a compreensão dos temas
em sua disciplina
Estudantes com dificuldades em realizar
autorais que, constantemente, reproduzem
livros, internet e dos slides das aulas
Estudantes com dificuldades em articular
conteúdos, fatos e teorias

(4) Promovo atividades na sala que
permitam aos estudantes refletir e
aprender como agir de forma mais
conveniente
em
situações
semelhantes.

conteúdos
abordados
7,58%

1,52%

9,09%

81,82%

11,76%

0,00%

39,71%

48,53%

8,82%

0,00%

7,35%

83,82%

10,29%

1,47%

13,24%

75,00%

8,82%

10,29%

39,71%

41,18%

7,58%

4,55%

53,03%

34,85%

19,12%

8,82%

25,00%

47,06%

4,41%

11,76%

48,53%

35,29%

5,88%

7,35%

26,47%

60,29%

10,29%

8,82%

44,12%

36,76%

8,96%

10,45%

17,91%

62,69%

17,65%

5,88%

39,71%

36,76%

29,41%

5,88%

30,88%

33,82%

7,46%

4,48%

44,78%

43,28%

25,00%

5,88%

13,24%

55,88%

produções
textos de
diferentes

Estudantes com dificuldades em expressar suas opiniões
e argumentar seus pontos de vistas
Estudantes com uma maneira de verbalizar que não
condiz com a norma culta, apresentando uma fala com,
por exemplo, erros de concordância verbal
Estudantes com dificuldades na escrita, que cometem
erros ortográficos constantemente
Estudantes que não conseguem avaliar, ao longo do
semestre, seu próprio processo de aprendizagem
Estudantes que investem mais em estudos nos períodos
de provas e apresentação de trabalhos e que não
mantêm uma rotina de estudo
Estudantes que não participam dos debates em sala de
aula
Estudantes que não demonstram interesse na aula,
envolvidos com seus aparatos tecnológicos
Estudantes que não apresentam suas dúvidas e
discordâncias durante as aulas
Estudantes que não apresentam um comportamento de
cooperação, solidariedade e respeito mútuo na relação
com os colegas
Estudantes refratários às críticas sobre seus pontos de
vistas e que as veem como um ataque à sua pessoa
Estudantes que não se envolvem com as atividades
propostas nos trabalhos em grupo
Estudantes que, ao realizar práticas que envolvem
contato com a comunidade, apresentam dificuldades de
relacionamento interpessoal
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Fonte: Nossa autoria, 2017.

Tabela 2 - Cruzamento entre situação desafiadora, formas elegidas para enfrentar e área de formação.
Respondentes que não informaram a área de formação

Área de formação não respondida
Atitudes e valores de
estudantes
Falta de condições de
trabalho e/ou estruturas
adequadas
Desafio de promover a
autonomia discente
SITUAÇÕES
Deficiências
cognitivas
VIVENCIADA e/ou de competências
S
dos estudantes

Estratégia
s de
avaliação
formativa

Estratégias
centradas
na
transmissã
o de
conteúdos

FORMAS ADOTADAS PELOS RESPONDENTES
Mediação
Resiliência
Estratégia Estratégia
prescritiva
frente a
s para
s para
visando
condições
des.
des. de
mudança desfavorávei
autonomia atitudes e Nenhum
Não se de atitudes
s para o
intelectual
valores
a forma
aplica
e valores
ensino

Total

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

50,0%

25,0%

0,0%

25,0%

100,0%

87,5%

12,5%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

Não se aplica

0,0%

0,0%

100,0%

0,0%

100,0%

Situação não respondida

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

66,7%

25,0%

4,2%

4,2%

100,0%

Avaliação
aprendizagem
Total

Fonte: Nossa autoria, 2017.

da
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Tabela 3 - Cruzamento entre situação desafiadora, formas elegidas para enfrentar e área de formação. Respondentes
da área de formação Ciências da Saúde
FORMAS ADOTADAS PELOS RESPONDENTES

Área de formação Ciências da Saúde
Atitudes e valores de
estudantes
Falta de condições de
trabalho e/ou estruturas
adequadas
Desafio de promover a
autonomia discente
Deficiências cognitivas
e/ou de competências
dos estudantes
Desafio das relações
SITUAÇÕES
VIVENCIADAS interpessoais na sala
de aula
Estrutura curricular dos
cursos de graduação
Situação
respondida

não

Avaliação
da
aprendizagem
Relações de poder do
docente em relação ao
estudante
Total

Fonte: Nossa autoria, 2017.

Estratégias
Mediação
centradas
prescritiva
Resiliência
Estratégias
na
Estratégias Estratégias
visando
frente a
de
transmissão para des.
para des.
Não
mudança
condições
avaliação
de
autonomia de atitudes Nenhuma
se
de atitudes desfavoráveis
formativa
conteúdos intelectual
e valores
forma
aplica e valores para o ensino

Total

0,0%

0,0%

58,3%

16,7%

8,3%

12,5%

4,2%

100,0%

11,1%

0,0%

22,2%

0,0%

22,2%

0,0%

44,4%

100,0%

0,0%

0,0%

89,5%

10,5%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

0,0%

50,0%

0,0%

50,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

100,0%

54,5%

9,1%

18,2%

0,0%

0,0%

18,2%

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

50,0%

0,0%

0,0%

50,0%

0,0%

100,0%

7,5%

2,2%

60,2%

7,5%

10,8%

6,5%

5,4%

100,0%
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Tabela 4 - Cruzamento entre situação desafiadora, formas elegidas para enfrentar e área de formação.
Respondentes da área de formação Ciências Exatas
FORMAS ADOTADAS PELOS RESPONDENTES

Área de formação Ciências Exatas
Atitudes e valores de
estudantes
Falta de condições de
trabalho
e/ou
estruturas adequadas
Desafio de promover
a autonomia discente
SITUAÇÕES
Deficiências
VIVENCIADAS cognitivas e/ou de
competências
dos
estudantes
Situação
não
respondida
Relações de poder do
docente em relação
ao estudante
Total

Fonte: Nossa autoria, 2017.

Estratégias
centradas
Estratégias
na
Estratégias Estratégias
de
transmissão para des.
para des.
avaliação
de
autonomia de atitudes Nenhuma
formativa
conteúdos intelectual e valores
forma

Não
se
aplica

Mediação
prescritiva
Resiliência
visando
frente a
mudança
condições
de atitudes desfavoráveis
e valores para o ensino

Total

28,6%

57,1%

0,0%

14,3%

100,0%

25,0%

75,0%

0,0%

0,0%

100,0%

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

100,0%

0,0%

83,3%

0,0%

16,7%

100,0%

0,0%

0,0%

100,0%

0,0%

100,0%

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

100,0%

12,5%

66,7%

12,5%

8,3%

100,0%
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Tabela 5 - Cruzamento entre situação desafiadora, formas elegidas para enfrentar e área de formação.
Respondentes da área de formação Ciências Humanas

Área de formação Ciências Humanas
Atitudes e valores de
estudantes
Falta de condições de
trabalho
e/ou
estruturas adequadas
Desafio de promover
a autonomia discente
Deficiências
cognitivas e/ou de
competências
dos
SITUAÇÕES
VIVENCIADAS estudantes
Desafio das relações
interpessoais na sala
de aula
Não se aplica
Situação
respondida
Avaliação
aprendizagem
Total

Fonte: Nossa autoria, 2017.

não
da

FORMAS ADOTADAS PELOS RESPONDENTES
Estratégias
Mediação
centradas
prescritiva
Resiliência
Estratégias
na
Estratégias Estratégias
visando
frente a
de
transmissão para des.
para des.
Não
mudança
condições
avaliação
de
autonomia de atitudes Nenhuma
se
de atitudes desfavoráveis
formativa
conteúdos intelectual
e valores
forma
aplica
e valores para o ensino

Total

10,0%

0,0%

70,0%

10,0%

0,0%

10,0%

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

66,7%

0,0%

0,0%

0,0%

33,3%

100,0%

10,0%

10,0%

60,0%

10,0%

10,0%

0,0%

0,0%

100,0%

12,5%

0,0%

62,5%

0,0%

12,5%

12,5%

0,0%

100,0%

0,0%

50,0%

0,0%

50,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

100,0%

50,0%

0,0%

50,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

11,1%

4,4%

51,1%

6,7%

20,0%

4,4%

2,2%

100,0%
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Tabela 6 - Com cruzamento entre situação desafiadora, formas elegidas para enfrentar e área de formação.
Respondentes da área de formação Ciências Sociais Aplicadas
FORMAS ADOTADAS PELOS RESPONDENTES
Estratégias
Mediação
centradas
prescritiva
Resiliência
Estratégias
na
Estratégias Estratégias
visando
frente a
de
transmissão para des.
para des.
mudança
condições
Área de formação Ciências Sociais avaliação
de
autonomia de atitudes Nenhuma Não se de atitudes desfavoráveis
Aplicadas
formativa
conteúdos intelectual
e valores
forma
aplica
e valores para o ensino
Atitudes e valores de
0,0%
0,0%
50,0%
0,0%
50,0%
0,0%
estudantes
Falta de condições
de trabalho e/ou
0,0%
16,7%
0,0%
50,0%
0,0%
33,3%
estruturas
SITUAÇÕES
adequadas
VIVENCIADAS Desafio de promover
16,7%
83,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
a autonomia discente
Deficiências
cognitivas e/ou de
25,0%
75,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
competências
dos
estudantes
Total

Fonte: Nossa autoria, 2017.

11,1%

50,0%

5,6%

16,7%

5,6%

11,1%

Total
100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%
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Tabela 7 - Cruzamento entre formas elegidas para enfrentar as situações desafiadoras e ações de capacitação que buscam
FORMAS ADOTADAS PELOS RESPONDENTES

Frente às situações desafiadoras por você vivenciadas, descreva o que tem f
eito no sentido de se capacitar para enfrentá-las.
Analisa e busca informações

Mediação
Estratégias Estratégia
prescritiv Resiliência
centradas
s para
Estratégia
a visando
frente a
Estratégia
na
des.
s para
mudança
condições
s de
transmissã autonomi
des. de
Não
de
desfavorávei
avaliação
o de
a
atitudes e Nenhum
se
atitudes e
s para o
formativa conteúdos intelectual
valores
a forma aplica valores
ensino
0,0%

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

7,0%

7,0%

45,6%

7,0%

14,0%

1,8%

10,5%

7,0%

Busca preparo emocional

33,3%

0,0%

33,3%

0,0%

0,0%

0,0%

33,3%

0,0%

Estuda e inova no ensino

9,5%

4,8%

66,7%

4,8%

4,8%

0,0%

0,0%

9,5%

Não se Aplica

0,0%

0,0%

0,0%

33,3%

66,7%

0,0%

0,0%

0,0%

Não respondeu

0,0%

0,0%

53,3%

0,0%

40,0%

0,0%

0,0%

6,7%

Cursos e oficinas

6,4%

3,8%

67,9%

6,4%

11,5%

0,0%

2,6%

1,3%

Reflexão e troca de experiência

0,0%

4,2%

62,5%

0,0%

20,8%

0,0%

8,3%

4,2%

4,4%

58,8%

5,4%

15,2%

,5%

5,4%

4,4%

Leituras e troca de experiências

TOTAL

Fonte: Nossa autoria, 2017.

5,9%

Total
100,0
%
100,0
%
100,0
%
100,0
%
100,0
%
100,0
%
100,0
%
100,0
%
100,0
%
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Tabela 8 - Cruzamento entre formas elegidas para enfrentar as situações desafiadoras e participação em ações de capacitação
promovidas pela Asped
Quais dessas experiências foram promovidas pela Assessoria Pedagógica (Asped) da FTC?
FORMAS
ADOTADAS
RESPONDENTES

PELOS
Não Respondeu

Estratégias de avaliação formativa

Nenhuma

Oficinas pedagógicas

Orientação Individual

Oficinas e orientação
individual

Total

8,3%

16,7%

66,7%

0,0%

8,3%

100,0%

0,0%

33,3%

55,6%

0,0%

11,1%

100,0%

Estratégias para des. autonomia intelectual

7,5%

22,5%

64,2%

2,5%

3,3%

100,0%

Estratégias para des. de atitudes e valores

0,0%

45,5%

54,5%

0,0%

0,0%

100,0%

19,4%

22,6%

58,1%

0,0%

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

100,0%

9,1%

54,5%

36,4%

0,0%

0,0%

100,0%

11,1%

44,4%

44,4%

0,0%

0,0%

100,0%

8,8%

26,5%

60,3%

1,5%

2,9%

100,0%

Estratégias
conteúdos

centradas

na

transmissão

de

Nenhuma forma
Não se aplica
Mediação prescritivas visando mudança de
atitudes e valores.
Resiliência frente a condições desfavoráveis
para o ensino
Total

Fonte: Nossa autoria, 2017.
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Tabela 9 - Cruzamento entre a participação de ações de capacitação promovidas pela Asped e a repercussão dessas formações
na prática docente
De que maneira essas experiências contribuíram para aperfeiçoar sua prática de ensino?

Quais dessas experiências foram promovidas
pela Assessoria Pedagógica (Asped) da FTC?

Estratégias para
des. de atitudes e
valores

Reflexão sobre
a prática

Não se
aplica

Nenhuma

não
respondeu

Realização de
ensino para a
aprendizagem
efetiva

Troca de
experiências
entre pares

Total

Não Respondeu

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

83,3%

16,7%

0,0%

100,0%

Nenhuma
Oficinas pedagógicas
Orientação Individual
Oficinas
e
orientação
individual

0,0%
4,9%
0,0%

33,3%
31,7%
0,0%

5,6%
0,0%
0,0%

22,2%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

38,9%
61,0%
100,0%

0,0%
2,4%
0,0%

100,0%
100,0%
100,0%

0,0%

50,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

50,0%

100,0%

2,9%

29,4%

1,5%

5,9%

7,4%

50,0%

2,9%

100,0%

Total

Fonte: Nossa autoria, 2017.
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Tabela 10 - Cruzamento entre a participação de ações de capacitação promovidas pelo NASPED e área de formação
Quais dessas experiências foram promovidas pel
a
Asessoria Pedagógica (Asped) da FTC?

Área de Formação
Não indicou área

Ciências da Saúde

Ciências Exatas

Total
Ciências Humanas

Ciências Sociais
Aplicadas

83,3%

16,7%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

Nenhuma

0,0%

77,8%

11,1%

11,1%

0,0%

100,0%

Oficinas pedagógicas

4,9%

39,0%

12,2%

29,3%

14,6%

100,0%

Orientação Individual

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

50,0%

50,0%

0,0%

100,0%

11,8%

45,6%

11,8%

22,1%

8,8%

100,0%

Não Respondeu

Oficinas e orientação individual
Total

Fonte: Nossa autoria, 2017.

Tabela 11 - Com cruzamento entre situação desafiadora vivenciada e ações de capacitação que buscam
(continua)
AÇÕES DE CAPACITAÇÃO QUE BUSCAM
SITUAÇÃO
VIVENCIADA

DESAFIADORA Analisa e busca
informações

Atitudes e valores de estudantes

Leituras e
troca de
experiências

Busca
Estuda e
preparo inova no
emocional ensino

Não se
Aplica

Não
respondeu

Cursos e
oficinas

Reflexão e
troca de
experiência

Total

0,0%

27,3%

0,0%

13,6%

4,5%

2,3%

40,9%

11,4%

100,0%

0,0%

38,5%

0,0%

15,4%

3,8%

15,4%

19,2%

7,7%

100,0%

Desafio de promover a autonomia discente

2,2%

23,9%

0,0%

8,7%

0,0%

2,2%

50,0%

13,0%

100,0%

Deficiências
cognitivas
competências dos estudantes

2,6%

28,2%

2,6%

10,3%

0,0%

10,3%

35,9%

10,3%

100,0%

0,0%

75,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

25,0%

0,0%

100,0%

Falta de condições
estruturas adequadas

de

trabalho

e/ou

e/ou

de

Desafio das relações interpessoais na sala
de aula

Fonte: Nossa autoria, 2017.
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Tabela 11 - Com cruzamento entre situação desafiadora vivenciada e ações de capacitação que buscam
(conclusão)
AÇÕES DE CAPACITAÇÃO QUE BUSCAM
SITUAÇÃO
VIVENCIADA

DESAFIADORA Analisa e busca

Estrutura curricular
graduação

informações
dos

cursos

de

Leituras e
troca de
experiências

Busca
Estuda e
preparo inova no
emocional ensino

Não se
Aplica

Não
respondeu

Cursos e
oficinas

Reflexão e
troca de
experiência

Total

25,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

75,0%

0,0%

100,0%

Não se aplica

0,0%

50,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

50,0%

100,0%

Situação não respondida

0,0%

30,0%

0,0%

0,0%

0,0%

20,0%

25,0%

25,0%

100,0%

Avaliação da aprendizagem

0,0%

12,5%

12,5%

18,8%

0,0%

6,3%

50,0%

0,0%

100,0%

Relações de poder do docente em relação
ao estudante

0,0%

33,3%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

33,3%

33,3%

100,0%

1,5%

27,9%

1,5%

10,3%

1,5%

7,4%

38,2%

11,8%

100,0%

Total

Fonte: Nossa autoria, 2017.
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Tabela 12 - Cruzamento entre formas elegidas para enfrentar as situações desafiadoras e tempo na docência universitária

FORMAS ADOTADAS PELOS RESPONDENTES
Estratégias de avaliação formativa

Não indicaram
tempo de
ensino
0,0%

TEMPO DE ENSINO
Entre 11 Entre 16
Até 5
e 15
e 20
Entre 6 e
anos
anos
anos
10 anos
16,7%
50,0%
0,0%
16,7%

Estratégias centradas na transmissão de conteúdos

0,0%

88,9%

0,0%

11,1%

0,0%

Estratégias para des. autonomia intelectual

8,3%

33,3%

31,7%

3,3%

Estratégias para des. de atitudes e valores

0,0%

45,5%

18,2%

0,0%

19,4%
100,0%

35,5%
0,0%

19,4%
0,0%

0,0%

45,5%

11,1%

8,8%

Nenhuma forma
Não se aplica
Mediação prescritiva visando mudança de atitudes e
valores
Resiliência frente a condições desfavoráveis para o
ensino
Total

Fonte: Nossa autoria, 2017.

Mais de
20 anos
16,7%

Total
100,0%

0,0%

100,0%

21,7%

1,7%

100,0%

18,2%

18,2%

100,0%

0,0%
0,0%

19,4%
0,0%

6,5%
0,0%

100,0%
100,0%

18,2%

0,0%

27,3%

9,1%

100,0%

11,1%

33,3%

11,1%

33,3%

0,0%

100,0%

35,3%

27,9%

2,9%

20,6%

4,4%

100,0%
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APÊNDICE E – TABELAS CRIADAS A PARTIR DO SPSS

Tabela 13 - Além da docência (ensino), quantas horas semanais você trabalha em
outras atividades que desenvolve na FTC?
N°

Válido
Ausente

Horas dedicadas a gestão
(coordenação de área,
colegiado, NDE, etc.) que
desenvolve na Instituição
pesquisada
24

Horas
dedicadas à
pesquisa

Horas
dedicadas à
extensão

Horas
dedicadas a
outras
atividades

17

14

17

44

51

54

51

Fonte: Autoria nossa, 2017.

Tabela 14 - Horas dedicadas a gestão (coordenação de área, colegiado, NDE, etc.)
que desenvolve na Instituição pesquisada
Frequência

Porcentual

Porcentagem
válida

Porcentagem
Acumulativa

3

4,4

12,5

12,5

1

1,5

4,2

16,7

3

4,4

12,5

29,2

2

2,9

8,3

37,5

10

2

2,9

8,3

45,8

15

1

1,5

4,2

50,0

20

6

8,8

25,0

75,0

30

1

1,5

4,2

79,2

1

1,5

4,2

83,3

1

1,5

4,2

87,5

2

2,9

8,3

95,8

1

1,5

4,2

100,0

Total

24

35,3

100,0

Sistema

44

64,7

68

100,0

1
2
4
5

Válido

34
35
40
44

Fonte: Autoria nossa, 2017.
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Tabela 15 - Horas dedicadas a pesquisa

Válido

Frequência

Porcentual

Porcentagem
válida

Porcentagem
acumulativa

1

2

2,9

11,8

11,8

2

4

5,9

23,5

35,3

4

5

7,4

29,4

64,7

5

1

1,5

5,9

70,6

10

3

4,4

17,6

88,2

20

1

1,5

5,9

94,1

25

1

1,5

5,9

100,0

17

25,0

100,0

Ausente

Total

51

75,0

Total

Sistema

68

100,0

Fonte: Autoria nossa, 2017.

Tabela 16 - Horas dedicadas a extensão
Frequência

Porcentual

Porcentagem
válida

Porcentagem
acumulativa

2

2,9

14,3

14,3

1

5

7,4

35,7

50,0

2

1

1,5

7,1

57,1

1

1,5

7,1

64,3

2

2,9

14,3

78,6

8

1

1,5

7,1

85,7

10

2

2,9

14,3

100,0

14

20,6

100,0

54

79,4

68

100,0

3
Válido

4
5

Ausente

Total

Total

Sistema

Fonte: Autoria nossa, 2017.
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Tabela 17 - Horas dedicadas a outras atividades
Frequência

Porcentual

Porcentagem
válida

Porcentagem
acumulativa

1

1

1,5

5,9

5,9

2

3

4,4

17,6

23,5

3

4,4

17,6

41,2

3

4,4

17,6

58,8

1

1,5

5,9

64,7

20

2

2,9

11,8

76,5

30

2

2,9

11,8

88,2

60

1

1,5

5,9

94,1

1

1,5

5,9

100,0

17

25,0

100,0

51

75,0

68

100,0

4
5
8
10
Válido

Ausentes

Total

Total

Sistema

Fonte: Autoria nossa, 2017.

Tabela 18 - Frente às situações desafiadoras por você vivenciadas, descreva o que
tem feito, no sentido de se capacitar para enfrentá-las
Porcentual

Porcentagem
válida

Porcentagem
acumulativa

1,5

1,5

1,5

32,9

27,9

29,4

1,5

1,5

30,9

5,3

10,3

41,2

Não se Aplica

1,5

1,5

42,6

Não respondeu

7,4

7,4

50,0

Cursos e oficinas

38,2

38,2

88,2

Reflexão e troca

11,8

11,8

100,0

100,0

100,0

Analisa e busca
informações
Leituras e troca
de experiências
Busca

preparo

emocional
Válido

Estuda e inova
no ensino

de experiência
Total
Fonte: Autoria nossa, 2017.
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Tabela 19 - Quais dessas experiências foram promovidas pela Assessoria
Pedagógica (Asped) da Instituição pesquisada?
Frequência

Porcentagem

Porcentagem
válida

Porcentagem
acumulativa

6

8,8

8,8

8,8

Nenhuma

18

26,5

26,5

35,3

Oficinas

41

60,3

60,3

95,6

1

1,5

1,5

97,1

2

2,9

2,9

100,0

68

100,0

100,0

Não
Respondeu

pedagógicas

Válido

Orientação
Individual
Oficinas

e

orientação
individual
Total
Fonte: Autoria nossa, 2017.

Tabela 20 - De que maneira essas experiências contribuíram para aperfeiçoar sua
prática de ensino?
Frequência

Porcentual

Porcentagem
válida

Porcentagem
acumulativa

2

2,9

2,9

2,9

20

29,4

29,4

32,4

Não se aplica

1

1,5

1,5

33,8

Nenhuma

4

5,9

5,9

39,7

Não respondeu

5

7,4

7,4

47,1

Realização

34

50,0

50,0

97,1

2

2,9

2,9

100,0

68

100,0

100,0

Estratégias para
des. de atitudes
e valores
Reflexão
Válido

sobre

a prática

ensino

de
para

aprendizagem
efetiva
Troca

de

experiências
entre pares
Total
Fonte: Autoria nossa, 2017.

212

Tabela 21 - Relacione aspectos que dificultam um maior investimento seu na
formação pedagógica
Frequência

Porcentual

Porcentagem
válida

Porcentagem
acumulativa

1

1,5

1,5

1,5

2

2,9

2,9

4,4

1

1,5

1,5

5,9

4

5,9

5,9

11,8

6

8,8

8,8

20,6

Falta de tempo

28

41,2

41,2

61,8

Falta de tempo e

17

25,0

25,0

86,8

Não se aplica

2

2,9

2,9

89,7

Não há aspectos

1

1,5

1,5

91,2

Não respondeu

6

8,8

8,8

100,0

Total
Fonte: Autoria nossa, 2017.

68

100,0

100,0

Ações
pedagógicas que
despertem
interesse
Falta de reflexões
coletivas sobre o
ensino
Válido

Falta

de

divulgação

das

ações

de

formação
Falta de incentivo
institucional
Falta

de

condições
financeiras

condições
financeiras

que dificultam

Tabela 22 - Gênero
Frequência

Porcentual

Porcentagem
válida

Porcentagem
acumulativa

7

10,3

10,3

10,3

Feminino

39

57,4

57,4

67,6

Masculino

22

32,4

32,4

100,0

Total
Fonte: Autoria nossa, 2017.

68

100,0

100,0

Válido
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Tabela 23 - Faixa etária

Válido

Frequência

Porcentual

Porcentagem
válida

Porcentagem
acumulativa

6

8,8

8,8

8,8

25-30 anos

5

7,4

7,4

16,2

31-40 anos

26

38,2

38,2

54,4

41-50 anos

18

26,5

26,5

80,9

51-60 anos

11

16,2

16,2

97,1

Mais de 60

2

2,9

2,9

100,0

68

100,0

100,0

anos
Total
Fonte: Autoria nossa, 2017.

Tabela 24 - Regime de trabalho na Instituição pesquisada

Válido

Frequência

Porcentual

Porcentagem
válida

Porcentagem
acumulativa

6

8,8

8,8

8,8

20 horas

14

20,6

20,6

29,4

40 horas

22

32,4

32,4

61,8

Horista

26

38,2

38,2

100,0

68

100,0

100,0

Total
Fonte: Autoria nossa, 2017.

Tabela 25 - Outro vínculo empregatício além do que assume na Instituição
pesquisada

Válido

Frequência

Porcentual

Porcentagem
válida

Porcentagem
acumulativa

6

8,8

8,8

8,8

Não

17

25,0

25,0

33,8

Sim

45

66,2

66,2

100,0

Total

68

100,0

100,0

Fonte: Autoria nossa, 2017.
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Tabela 26 - Tempo de docência no ensino superior
Frequência

Porcentual

Porcentagem
válida

Porcentagem
acumulativa

6

8,8

8,8

8,8

Até 5 anos

24

35,3

35,3

44,1

Entre 11 e 15

19

27,9

27,9

72,1

2

2,9

2,9

75,0

14

20,6

20,6

95,6

3

4,4

4,4

100,0

68

100,0

100,0

anos
Válido

Entre 16 e 20
anos
Entre 6 e 10
anos
Mais

de

20

anos
Total
Fonte: Autoria nossa, 2017.

Tabela 27 - Horas dedicadas a gestão (coordenação de área, colegiado, NDE, etc.)
que desenvolve na Instituição pesquisada

Válido

Ausente
Total

Frequência

Porcentual

Porcentagem
válida

Porcentagem
acumulativa

1

3

4,4

12,5

12,5

2

1

1,5

4,2

16,7

4

3

4,4

12,5

29,2

5

2

2,9

8,3

37,5

10

2

2,9

8,3

45,8

15

1

1,5

4,2

50,0

20

6

8,8

25,0

75,0

30

1

1,5

4,2

79,2

34

1

1,5

4,2

83,3

35

1

1,5

4,2

87,5

40

2

2,9

8,3

95,8

44

1

1,5

4,2

100,0

Total

24

35,3

100,0

Sistema

44

64,7

68

100,0

Fonte: Autoria nossa, 2017.

215

Tabela 28 - Horas dedicadas a pesquisa
Frequência

Porcentual

Porcentagem
válida

Porcentagem
acumulativa

1

2

2,9

11,8

11,8

2

4

5,9

23,5

35,3

4

5

7,4

29,4

64,7

5

1

1,5

5,9

70,6

10

3

4,4

17,6

88,2

20

1

1,5

5,9

94,1

25

1

1,5

5,9

100,0

17

25,0

100,0

51

75,0

68

100,0

Válido

Ausente

Total

Total
Sistema
Fonte: Autoria nossa, 2017.

Tabela 29 - Horas dedicadas a extensão

Válido

Ausente

Frequência

Porcentual

Porcentagem
válida

Porcentagem
acumulativa

1

2

2,9

14,3

14,3

2

5

7,4

35,7

50,0

3

1

1,5

7,1

57,1

4

1

1,5

7,1

64,3

5

2

2,9

14,3

78,6

8

1

1,5

7,1

85,7

10

2

2,9

14,3

100,0

14

20,6

100,0

54

79,4

68

100,0

Total

Total
Sistema
Fonte: Autoria nossa, 2017.
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Tabela 30 - Horas dedicadas a outras atividades

Válido

Ausente

Frequência

Porcentual

Porcentagem
válida

Porcentagem
acumulativa

1

1,5

5,9

5,9

1

3

4,4

17,6

23,5

2

3

4,4

17,6

41,2

4

3

4,4

17,6

58,8

5

1

1,5

5,9

64,7

8

2

2,9

11,8

76,5

10

2

2,9

11,8

88,2

20

1

1,5

5,9

94,1

30

1

1,5

5,9

100,0

60

17

25,0

100,0

51

75,0

68

100,0

Total

Total
Sistema
Fonte: Autoria nossa, 2017.

Tabela 31 - Área de formação inicial do respondente

Ciências da

Frequência

Porcentual

Porcentagem

Porcentagem
acumulativa

8

11,8

11,8

11,8

31

45,6

45,6

57,4

8

11,8

11,8

69,1

15

22,1

22,1

91,2

6

8,8

8,8

100,0

68

100,0

100,0

Saúde
Ciências
Válido

Exatas
Ciências
Humanas
Ciências
Sociais
Aplicadas

Total
Fonte: Autoria nossa, 2017.
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Tabela 32 - Maior titulação do respondente

Válido

Frequência

Porcentual

Porcentagem
válida

Porcentagem
acumulativa

6

8,8

8,8

8,8

Doutorado

12

17,6

17,6

26,5

Especialização

28

41,2

41,2

67,6

Mestrado

22

32,4

32,4

100,0

68

100,0

100,0

Total
Fonte: Autoria nossa, 2017.

Tabela 33 - Em que áreas leciona na Instituição pesquisada: Ciências Sociais
Aplicadas

Válido

Ciências Sociais

Frequência

Porcentual

Porcentagem
válida

Porcentagem
acumulativa

60

88,2

88,2

88,2

8

11,8

11,8

100,0

68

100,0

100,0

Aplicadas
Total
Fonte: Autoria nossa, 2017.

Tabela 34 - Em que áreas leciona na Instituição pesquisada: Ciências da Saúde

Ciências da

Válido

Frequência

Porcentual

Porcentagem
válida

Porcentagem
acumulativa

32

47,1

47,1

47,1

36

52,9

52,9

100,0

68

100,0

100,0

Saúde
Total
Fonte: Autoria nossa, 2017.

Tabela 35 - Em que áreas leciona na Instituição pesquisada: Ciências Exatas

Válido

Frequência

Porcentual

Porcentagem
válida

Porcentagem
acumulativa

61

89,7

89,7

89,7

Ciências Exatas

7

10,3

10,3

100,0

Total

68

100,0

100,0

Fonte: Autoria nossa, 2017.
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Tabela 36 - Em que áreas leciona na Instituição pesquisada: Ciências Humanas

Válido

Ciências

Frequência

Porcentual

Porcentagem
válida

Porcentagem
acumulativa

50

73,5

73,5

73,5

1

1,5

1,5

75,0

17

25,0

25,0

100,0

68

100,0

100,0

Humanas
Total
Fonte: Autoria nossa, 2017.

