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Este trabalho apresenta investigação sobre a formação pedagógica do professor bacharel. 

Durante sua formação inicial, este profissional não obtém formação pedagógica necessária 

para o exercício da docência no ensino superior. Diante dessa carência, nossa pesquisa 

pretende responder a seguinte questão: Como docentes arquitetos (bacharéis) dos cursos de 

Arquitetura e Urbanismo constroem seus conhecimentos pedagógicos para o exercício da sua 

prática docente? O fundamento teórico está ancorado nas formulações de Anastasiou e 

Pimenta (2002), Almeida (2012) e Pimenta e Almeida (2011) sobre formação pedagógica; de 

Shulman (1986, 1987) sobre conhecimento pedagógico do conteúdo; e de Tardif (2002) sobre 

saberes experienciais. Nestes termos, a investigação, em desenvolvimento no âmbito do Curso 

de Mestrado Acadêmico em Educação da UECE, tem por objetivo geral analisar como 

docentes arquitetos (bacharéis) dos cursos de Arquitetura e Urbanismo constroem seus 

conhecimentos pedagógicos para o exercício da docência nos cursos de graduação nessa área 

na cidade de Fortaleza. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa de abordagem 

qualitativa orientada pelo paradigma interpretativo e que utiliza o estudo de caso único como 

método. O contexto abrange doze instituições de ensino superior que oferecem cursos de 

bacharelado em Arquitetura e Urbanismo na cidade de Fortaleza, sendo os sujeitos da 

pesquisa professores arquitetos desses cursos. Utilizará como procedimentos de produção de 

dados o questionário estruturado e a entrevista semiestruturada. Os dados produzidos serão 

analisados e interpretados por meio da análise qualitativa temática (MINAYO, 1994). Os 

resultados indicam que para os docentes arquitetos a lacuna do conhecimento pedagógico 

formalizado, deixada pela formação inicial, é construída no saber experiencial onde 

encontram o suporte para enfrentar os desafios presentes no exercício da docência no Ensino 

Superior, sendo esta uma construção/produção solitária e frágil. 

 

Palavras-chave: Professor Bacharel; Formação Pedagógica; Conhecimento Pedagógico; 

Saber Experiencial. 

 

Introdução 

O trabalho apresenta investigação sobre a formação pedagógica do professor da 

Educação Superior egresso do curso de bacharelado, mais especificamente dos cursos de 

Arquitetura e Urbanismo da cidade de Fortaleza. Parte-se do fato dos professores bacharéis 

não desenvolverem no âmbito de sua formação inicial (graduação) conhecimentos 

pedagógicos relacionados à docência, o que faz pressupor que parte significativa desses 

profissionais não foram formados ou preparados para ensinar, propagando a cultura de quem 

sabe algo, sabe automaticamente ensiná-lo. Com base nessa consideração, o objeto de estudo 
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da pesquisa em tela nesse escrito focaliza o conhecimento pedagógico do professor bacharel, 

especificamente do professor arquiteto. 

Os cursos de graduação que formam bacharéis, tal como o curso de Arquitetura e 

Urbanismo, primam pela formação técnica da área de conhecimento, não contemplando em 

sua matriz curricular conteúdos e metodologias voltados às atividades de ensinar e aprender. 

Sendo assim, na sua formação inicial, os bacharéis professores não contam com formação 

mínima para a docência, diferentemente dos cursos de licenciatura. Com efeito, a ausência de 

preocupação com a formação dos formadores no âmbito do ensino superior é agravada pelas 

definições do Art. 66 da atual LDB de que “A preparação para o exercício do magistério 

superior far‐ se‐ á em nível de pós‐ graduação, prioritariamente em programas de mestrado e 

doutorado”. Note-se que o termo ‘formação’ é subsumido por ‘preparação’, denotando 

movimento de redução de seu significado, seja por reforçar o argumento de que o domínio de 

um determinado campo disciplinar é suficiente para ensinar, seja por desconsiderar que a pós-

graduação brasileira foi constituída tendo como papel histórico a formação do pesquisador. 

É válido ressaltar que os cursos de pós-graduação indicados como espaço de 

‘preparação’ para a docência estão focados na produção do conhecimento e na formação de 

pesquisadores e não privilegiam a formação para docência. Os componentes curriculares 

didático-pedagógicos, quando contempladas no currículo da formação pós-graduada stricto 

sensu, focalizam conteúdos agregados em torno de disciplinas denominadas Metodologia do 

Ensino Superior ou Didática no Ensino Superior, e ainda com o agravante de possuírem carga 

horária reduzida e nem sempre ministrada por pedagogos.  

Este fato corrobora, ainda mais neste contexto de formação, para o desprestígio do 

ensino em face ao privilégio concedido à pesquisa pelas instituições universitárias. Atividade 

que, segundo Corrêa et al. (2011, p. 81), traz reconhecimento ao professor no âmbito da 

cultura acadêmica, ao lembrarem que “o campo da pesquisa constitui-se como estruturante da 

profissão do professor universitário no processo de construção de conhecimentos, enquanto o 

campo da docência, considerado de baixo prestígio acadêmico e social, expressa a 

socialização e a difusão do conhecimento”, no caso, produzido por pesquisadores.  

Diante desta situação, o professor é instigado a se desenvolver de maneira autônoma, 

configurando e reconfigurando seu modo de ser professor em processos que formam o 

pesquisador e secundarizam a docência, especializando-o, cada vez mais, em conhecimentos 

específicos de sua área disciplinar de ensino, prevalecendo a ideia de que conhecer e dominar 

o conteúdo disciplinar é suficiente para ensinar, precisamente para saber ensinar.  

Entende-se que nem a graduação – bacharelado, tampouco a pós-graduação stricto 

sensu, suprem a demanda por formação para o exercício da docência. Desse modo, crescem 



 
 

 

as inquietações sobre como o professor bacharel supre os conhecimentos pedagógicos, tão 

indispensáveis na atividade de ensinar, posto que existe uma carência deixada pela formação 

inicial e pós-graduada. 

Para ensinar o professor tem que saber transformar o conhecimento, tornando-o 

acessível a seus alunos. Não bastam a experiência e o conhecimento específico da área, mas é 

necessário também saberes pedagógicos e didáticos. De acordo com Farias et al. (2014, p. 78) 

“estes saberes permitem ao professor desenvolver-se como profissional, configurando e 

reconfigurando, contínua e situadamente, seu modo de ser e estar na profissão”. 

Neste entendimento é que se situa a questão central da nossa pesquisa: Como os 

docentes arquitetos (bacharéis) dos cursos de Arquitetura e Urbanismo constroem seus 

conhecimentos pedagógicos para o exercício da sua prática docente?   

 

Conhecimento pedagógico e experiencial 

Para Shulman (1986) e Tardif (2002) a profissão docente é uma atividade complexa 

que requer a aquisição de um repertório de saberes próprios, que mobiliza competências, 

habilidades e destrezas. Dessa forma, o conhecimento profissional é constituído não só pelo 

saber disciplinar, da matéria na qual o professor é especialista, mas engloba principalmente o 

domínio do conhecimento pedagógico. Conhecimento esse, específico da docência, que 

diferencia o docente dos demais profissionais, que se revela no saber ensinar, na capacidade 

de transformar o conteúdo disciplinar em conhecimento acessível aos alunos. Sendo assim, a 

docência, como qualquer outra profissão, exige qualificação específica, as quais não se 

resumem a um diploma de bacharel, ou de mestre, ou mesmo de doutor, ou apenas a 

experiência profissional.  

Na tentativa de entender como se dá a construção do conhecimento pedagógico 

pelos professores bacharéis, em específico os do curso de Arquitetura e Urbanismo, 

focalizamos o debate sobre conhecimento profissional docente em dois temas: o 

conhecimento pedagógico e o experiencial, este último, por entendermos que é a partir dele 

que os docentes bacharéis constroem o seu saber pedagógico. 

Nesses sentido, abordaremos o conhecimento pedagógico referendado na base de 

conhecimento para o ensino - knowledge base, que é o programa de pesquisa desenvolvido 

por Shulman e seus colaboradores, que investiga o repertório mínimo de conhecimentos que 

possibilita os professores exercerem a atividade docente. A base de conhecimento para o 

ensino é definida por Shulman (2014, p. 200), como “[...] um agregado codificado e 

codificável de conhecimentos, habilidades, compreensão e tecnologias, de ética e disposição, 



 
 

 

de responsabilidade coletiva – e também um meio de representá-lo e comunicá-lo”, que são 

necessários a um professor para realizar seu trabalho de modo eficaz num determinado 

contexto de ensino. E, que ainda integra saberes de naturezas diversas, todos necessários e 

indispensáveis para a atuação docente. Uma base de conhecimento que não é fixa nem 

permanente, uma vez que se encontra em contínua construção, pois ainda há muito a ser 

descoberto e criado (MIZUKAMI, 2004).  

Shulman (1987) define as sete categorias da base do conhecimento para o ensino que 

deveriam, no mínimo, integrar o exercício da profissão docente: o conhecimento do conteúdo, 

refere-se ao conhecimento dos conteúdos que estruturam a matéria na qual o docente é um 

especialista; conhecimento pedagógico geral, reporta-se aos princípios e estratégias gerais 

direcionados para gerir e organizar a sala de aula, ao planejamento de aula e avaliação; 

conhecimento do currículo: equivale ao domínio dos materiais curriculares e dos programas 

oficiais de educação que servem como instrumentos para a atividade docente; conhecimento 

dos alunos e de suas características, conhecimento dos alunos em suas diversas dimensões, de 

suas características específicas e da capacidade de aprendizagem; conhecimento de contextos 

educacionais, inclui desde o andamento da sala de aula, além da administração e 

financiamento das instituições escolares, até as características culturais da comunidade; 

conhecimento dos fins, propósitos e valores da educação e de sua base histórica e filosófica, 

reflete as normas, a ética, os valores, os compromissos filosóficos de justiça, bem como os 

fundamentos normativos da Educação; conhecimento pedagógico do conteúdo (PCK da 

expressão em inglês, Pedagogical Content Knowledge), definido como a fusão especial entre 

disciplina e pedagogia que compõe um lugar exclusivo dos docentes, sua forma particular de 

compreensão profissional.  

Dentre todos os conhecimentos assinalados, que constituem a base de conhecimentos 

para o ensino, o conhecimento pedagógico do conteúdo para nós é o mais significativo, pois é 

exclusivo da atividade do magistério e produzido pelos docentes a partir de situações 

concretas de ensino e aprendizagem. Wilson; Shulman; Richert (1987, p. 108) consideram 

que: 

[...] os professores possuem conhecimento de seus alunos, do currículo, do processo 

de aprendizagem usado para tomar decisões na sala de aula, mas permanece obscuro 

o que os professores sabem sobre os conhecimentos de suas áreas específicas e 

como eles selecionaram representar a matéria durante o ensino que desenvolvem. 

Para Shulman (1987), o conhecimento pedagógico do conteúdo se revela na interseção 

do conteúdo com a pedagogia, sendo a forma pessoal com a qual o docente transforma o 

ensino do conteúdo a partir do conhecimento que o professor possui sobre o ensino, utilizando 



 
 

 

maneiras de atuar de forma pedagógica exitosas, portanto, adequadas e pertinentes as distintas 

características, interesses e habilidades dos alunos.  

Esse conhecimento alude aos saberes que os professores precisam ter e ser capaz de 

saber fazer para ensinar o conteúdo e as habilidades do currículo para estudantes de diferentes 

idades e origens levando em consideração as experiências e bagagens dos mesmos. 

A partir do exposto, entendemos que o conhecimento pedagógico do conteúdo é 

produzido diariamente pelo docente, ao ensinar sua disciplina específica, no chão da sala de 

aula e enriquecido e potencializado por outros tipos de saberes que constituem a base de 

conhecimento para o ensino. Nele se incluem as formas mais pertinentes das quais o docente faz 

uso para ‘transformar um conteúdo específico em aprendizagem’, utilizando-se de analogias, 

ilustrações, exemplos, explicações e demonstrações, situações-problemas, dentre outros tipos 

de representação e exposição da matéria (SHULMAN, 1986). 

Enfim, o conhecimento pedagógico do conteúdo alude à inter-relação do conteúdo 

com a pedagogia, que é de fundamental importância em processos de aprendizagem da 

atividade docente. No entendimento de Mizukami (2004), este é o único conhecimento pelo 

qual o professor pode estabelecer uma relação de protagonismo, no qual ele é o próprio autor. 

É aprendido no exercício da profissão, mas não deixa de utilizar-se dos outros tipos de 

conhecimentos que o professor aprende em outras formações e experiências que adquire.    

Corroborando o entendimento de Shulman, para nós, o saber pedagógico distingue o 

professor do especialista da matéria, no nosso caso específico, o professor de arquitetura do 

profissional arquiteto. Para sua formulação, é preciso haver uma reflexão crítica da e sobre a 

prática, ancorada no referencial teórico da Pedagogia, muito embora não se restrinja 

simplesmente a isso. É também um conhecimento constituído pelo docente no seu dia a dia 

laboral, contribuindo para fundamentar a prática em sala de aula. Sendo assim, entendemos 

que os saberes pedagógicos não podem ser reduzidos a mera transmissão de conteúdo, pois 

vão muito além, uma vez que possibilitam a transformação do conteúdo a ser ensinado em 

teor de matéria a ser aprendida. 

Os conhecimentos dos docentes bacharéis são construídos de maneira particular, 

fragmentada e pontual, advindos de sua atuação profissional, onde mobilizam um repertório 

de saberes que possuem, além de outros que são produzidos ao longo do exercício da 

docência, este novo conhecimento é chamado de Saber da Experiência.  

Para abordar este conhecimento, nos ancoramos nos estudos de Tardif, Lessard e 

Lahaye (1991) sobre o repertório de saberes necessários ao ensino. Para estes autores, os 

saberes docentes são: sociais, evoluem com o tempo e com as mudanças sociais e são 

adquiridos no contexto de uma socialização profissional; temporais, produzidos durante toda a 



 
 

 

carreira docente; plurais e heterogêneos, pois provêm de diferentes fontes, não formam uma 

coletânea de saberes unificados e porque a própria atividade docente é heterogênea quanto a 

mobilização dos seus saberes; personalizados e situados: pois sua construção depende não só 

do aspecto cognitivo do professor, mas também de sua história de vida e de seu contexto de 

trabalho; e de caráter humanista, visto que, possui um elemento ético e emocional (TARDIF, 

2002).  

Para Tardif (2002) o repertório necessário a atividade docente é integrado por um 

conjunto de saberes diversos, dentre eles: o da formação profissional, oriundos das 

instituições de formação de professores; os saberes disciplinares, que correspondem aos 

diversos campos do conhecimento científico e advém da tradição cultural; os saberes 

curriculares, definidos pelos programas escolares; e os saberes experienciais, adquiridos na 

esfera da prática docente, são aqueles produzidos pelos docentes no exercício e na prática 

profissional, com esteio no seu trabalho diário e no conhecimento do contexto. “Esses saberes 

brotam da experiência e são por ela validados. Eles incorporam-se à experiência individual e 

coletiva sob a forma de habitus e de habilidades, de saber-fazer e de saber-ser” (TARDIF, 

2002, p. 39). 

Sendo assim, para conceituarmos os saberes experienciais, saber super valorizado 

pelos docentes bacharéis em sua atividade docente, nos apropriamos da definição do próprio 

Tardif (2002, p. 48-49), que em suas palavras chama de saberes experienciais  

[...] o conjunto de saberes atualizados, adquiridos e necessários no âmbito da prática 

docente e que não provêm das instituições de formação nem dos currículos. Estes 

saberes não se encontram sistematizados em doutrinas ou teorias. São saberes 

práticos [...] e formam um conjunto de representações a partir das quais os 

professores interpretam, compreendem e orientam sua profissão e sua prática 

cotidiana em todas as suas dimensões. 

Portanto, entendemos então que, esses saberes não se apresentam como um corpo 

sistematizado de conhecimento, visto que, não são aprendidos em instituições de ensino, eles 

são produzidos a partir dos desafios da prática cotidiana, na relação do docente com seu 

trabalho e seu contexto. Dessa forma, a prática pedagógica do professor é assumida como 

mobilizadora de saberes docentes, considerando que o professor em sua carreira, reconstrói 

seus conhecimentos adquiridos na sua formação (inicial e continuada) conforme sua 

necessidade prática de utilização no chão da sala de aula. 

Esse entendimento é corroborado por Tardif (2002, p. 53) quando aborda a 

experiência como  

[...] um efeito de retomada crítica (retroalimentação) dos saberes adquiridos antes ou 

fora da prática profissional. Ela filtra e seleciona os outros saberes, permitindo assim 

aos professores reverem seus saberes, julgá-los e avalia-los e, portanto, objetivar um 

saber formado de todos os saberes retraduzidos e submetidos ao processo de 

validação constituído pela prática cotidiana. 



 
 

 

Diante dessa constatação, os saberes experienciais aparecem como núcleo vital do 

saber docente, a partir do qual os docentes transformam os outros saberes: pedagógicos, 

disciplinar e da formação profissional, com os quais mantêm uma relação de exterioridade, no 

interior da sua própria prática. “Nesse sentido, os saberes experienciais não são saberes como 

os demais; são, ao contrário, formados de todos os demais, mas retraduzidos, ‘polidos’ e 

submetidos às certezas construídas na prática e na experiência” (TARDIF, 2002, p. 54). Essa 

afirmação de Tardif evidencia o saber experiencial como o alicerce que sustenta o trabalho 

cotidiano do docente. 

Os saberes experienciais são mobilizados e empregados na prática cotidiana na busca 

por respostas aos problemas enfrentados pelos docentes no dia a dia do exercício profissional, 

na necessidade de encontrar caminhos que tornem a ação pedagógica possível.  O olhar sobre 

esses saberes desponta mais do que ações docentes, desvela cotidianos, ocasiões 

imprevisíveis, um saber-agir que surge, muitas vezes, em meio ao caos, aos desafios que os 

livros não descrevem e os cursos de formação não ensinam a superar. É em meio aos impasses 

e problemas na atividade docente, portanto, que os saberes experienciais se originam, sendo a 

práxis o próprio lócus desses saberes.  

É no dia a dia da sala de aula que esse saber, proveniente da história de vida, é 

construído e reconstruído na atividade do magistério, como base nos erros e acertos, e nas 

relações com os seus pares, construindo assim, o seu saber ensinar.  

 

Metodologia: as trilhas do caminho 

O caminho escolhido para trilhar essa investigação se orienta sob o paradigma 

interpretativo, onde é negado a neutralidade e a abstração, já que uma investigação nunca é 

isenta de valores, além de defenderem o conhecimento como uma construção humana, nunca 

uma verdade definitiva, mas que está sempre se modificando; com uma abordagem 

predominantemente qualitativa, por ser o ambiente natural a fonte direta dos dados, o 

principal agente da produção dos dados é o investigador, por ser descritiva, ter interesse maior 

no processo do que simplesmente nos resultados, a análise dos dados é feita de forma indutiva 

e dá importância vital ao significado (BODGAN; BIKLEN, 1994); com base no método de 

pesquisa Estudo de Caso, por “focalizar um fenômeno particular, levando em conta seu 

contexto e suas múltiplas dimensões. Valoriza-se o aspecto unitário, mas ressalta-se a 

necessidade da análise situada e em profundidade” (ANDRÉ, 2013, p. 97).  

Nesta etapa da produção de dados foi usado um questionário, enviado por correio 

eletrônico, tendo como participantes professores arquitetos dos cursos de Arquitetura e 



 
 

 

Urbanismo da cidade de Fortaleza/CE. O levantamento das informações perdurou todo o mês 

de agosto de 2018, sendo enviado o questionário para o correio eletrônico de 149 professores 

arquitetos, porém, contou com a participação de 46 sujeitos, desses 20 eram homens e 26 

mulheres. 

O questionário foi escolhido como instrumento devido ao potencial explicativo do uso 

dos dados que vai para além do número em si, possui um significado traduzido em diferentes 

contextos, sendo vantajoso quando o objetivo é obter informações gerais sobre um maior 

número de participantes (FARIAS; SILVA; NÓBREGA-THERRIEN; SALES, 2010).  

Os dados já produzidos vêm sendo analisados por meio da análise temática descrita 

por Minayo (1994), sendo uma das técnicas advindas da análise de conteúdo proposta por 

Bardin (1996). Esta análise tem como eixo central o tema, definido por Bardin (1996, p. 105) 

como sendo “[...] a unidade de significação que se liberta naturalmente de um texto analisado 

segundo critérios relativos à teoria que serve de guia de leitura”. 

 

A construção do conhecimento pedagógico pelo docente bacharel de arquitetura: 

achados iniciais 

Na busca de traçar o perfil acadêmico-profissional dos professores arquitetos sujeitos 

da pesquisa, foram produzidas informações sobre o gênero, a idade, o tempo de docência, 

onde trabalhavam, tipo de contratação e formação acadêmica.  

Sobre a idade dos nossos sujeitos: 17, a maioria, possui idade entre 35 e 45 anos, onze 

tem idade entre 46 e 55 anos, oito tem entre 56 e 70 anos, nove possuem entre 28 e 35 anos, e 

apenas um professor manifestou ter menos de 28 anos. Em relação ao tempo de carreira na 

docência, 21 professores, a maioria, dizem ter entre 4 a 10 anos de tempo de ensino, onze 

estão a mais de 15 anos na docência, sete tem de 1 a 3 anos, seis dizem estar de 10 a 15 anos e 

apenas um participante mencionou que está a menos de um ano na carreira docente.  

Em relação às instituições de ensino superior (IES) em que atuam, 25 docentes, a 

maioria, dizem ensinar na Universidade de Fortaleza (UNIFOR), sete docentes mencionaram 

trabalhar na Universidade Federal do Ceará (UFC), no caso do Centro Universitário Sete de 

Setembro (UNI7), seis professores disseram que trabalham nessa instituição, na Faculdade 

Metropolitana de Fortaleza (FAMETRO) e na Universidade Estácio FIC ensinam cinco 

docentes em cada uma, quatro sujeitos atuam no Centro Universitário Christus, três docentes 

ensinam na Faculdade Ateneu (FATE), dois no Centro Universitário Fanor e apenas um 

sujeito mencionou ensinar no Cetro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). É 

relevante mencionar que oito professores, 17% dos participantes, disseram que ensinam em 



 
 

 

mais de uma IES, esse fato nos mostra que a grande maioria (83%) trabalham em apenas uma 

instituição de ensino.  

Outro fator expressivo revelado no questionário é a grande diferença entre os docentes 

que ensinam em instituições públicas, sete (15,21%), e os professores que atuam nas IES 

privadas, 39 (84,79%). Esse dado reflete o crescimento acelerado do número de IES privadas 

e a escassez de concursos para o ingresso em instituições públicas. O tipo de contrato de 

trabalho mais mencionado foi o de horista, com 26 docentes, já oito sujeitos disseram ser 

contratado pelo regime parcial, seis com dedicação exclusiva, cinco integral e dois substituto. 

O regime de trabalho horista é mais presente nas instituições privadas, o que favorece a 

sobrecarga de trabalho; o contrato de dedicação exclusiva, de exclusividade da UFC, única 

IES pública no Estado que possui o curso de Arquitetura e Urbanismo, dá ao docente tempo 

para trabalhar com pesquisas e para investir no seu crescimento acadêmico. 

 O questionamento sobre a formação acadêmica nos mostrou que três docentes 

disseram ter especialização, 30 mencionaram ter ao menos mestrado acadêmico, onze 

possuem doutorado e apenas dois chegaram a fazer o pós-doutorado.  

 Os professores foram indagados sobre as disciplinas pedagógicas cursadas na pós-

graduação, a participação dos mesmos em momentos de formação pedagógica, como 

aprenderam a ensinar e quais saberes consideram necessários a atividade docente. Estas 

temáticas foram abordadas com o objetivo de desvelar como estes professores vêm 

constituindo o seu conhecimento pedagógico. 

Sobre terem cursado alguma disciplina pedagógica, do tipo estágio à docência ou 

didática, nos cursos de pós-graduação cursados em sua vida acadêmica, dos 46 participantes, 

33 docentes disseram ter cursado, no mínimo, uma dessas disciplinas, ou seja, 71% dos 

respondentes. Sendo assim, este dado nos revela que o estágio a docência, definido pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES como obrigatório 

apenas para os bolsistas do programa, está se tornando obrigatório para todos os discentes em 

vários cursos de pós-graduação, principalmente os oferecidos pelas IES federais. Supomos 

que esta mudança curricular seja no intuito de se adequar a LDB/96, que define os cursos de 

mestrado e doutorado como âmbito da preparação para a docência na Educação Superior. 

Outra importante questão foi quais outras experiências da vida acadêmica os 

professores arquitetos vivenciaram que proporcionaram sua formação pedagógica. O 

momento de formação pedagógica que obteve a maioria das menções, 38, foi de curso 

ofertado pela instituição de ensino em que trabalha, seguido por palestras pedagógicas, com 

24 referências, a leitura de livros sobre o assunto tiveram 21 citações, e com menor 

incidência, oito disseram que fizeram cursos buscado por vontade própria, um docente 



 
 

 

mencionou que as conversas com os seus professores/mentores proporcionam vários 

conselhos e ensinamentos na arte de ensinar, e ainda um docente disse não ter participado de 

nenhum momento de formação pedagógica.  

Os docentes ainda foram indagados como entendem que aprenderam a ensinar. O 

maior número de menções pelos docentes, 36, foi ter aprendido a ensinar seguindo o exemplo 

dos bons professores que teve na vida academia, seguido pelo dia a dia da sala de aula com 32 

citações, empatado com 15 referencias cada um, disseram que também aprenderam a ensinar 

em cursos de formação pedagógica e na pós-graduação. Quarto docentes ainda mencionaram 

outras formar que aprenderam a atividade docente como: errando bastante, analisando o mal 

exemplo dos péssimos professores que teve na graduação, no dia a dia da profissão de 

arquiteto e ainda pensando como aluno, se colocando no lugar deles.  

O cenário desvelado por este questionamento é corroborado por Tardif (2002) que nos 

revela, em seus estudos, que o docente bacharel constrói o seu conhecimento pedagógico 

selecionando as experiências escolares exitosas obtidas na época em que era aluno, as quais 

lhes permitem dizer quais professores eram bons, quais eram bons em conteúdo, porém não 

tinham didática, ou seja, não sabiam ensinar.  

Ainda, é importante relacionar estes dados com a quantidade de docentes que 

revelaram terem cursado alguma disciplina pedagógica, nos revela um cenário importante. 

Apesar de 33 professores terem dito ter cursado no mínimo uma disciplina pedagógica na pós-

graduação, apenas 15, menos da metade, dizem ter aprendido a ensinar na pós-graduação. Ou 

seja, a pós-graduação não está cumprindo o papel sancionado pela LDB/96 de “preparação” 

do docente para o magistério. 

Por último, questionamos os docentes sobre os conhecimentos que consideram 

necessários para o exercício da atividade docente, tomando como esteio a base de 

conhecimentos definida por Shulman (1987). 45 docente, com exceção de apenas um, 

mencionou os conhecimentos técnicos específicos da disciplina que leciona como um saber 

necessário a docência, seguido do conhecimento pedagógico, com 35, 24 docentes 

mencionaram o conhecimento do currículo como necessário a prática docente, já o 

conhecimento dos alunos e suas características foram citados por 22 professores. Foi 

expressivo o número, oito, de outros conhecimentos citados pelos docentes como: os 

conhecimentos dos objetivos da formação do discente, conhecimentos da vida, da paisagem, 

da cultura, da memória, a articulação entre prática profissional e a pesquisa acadêmica, a 

maturidade, o interesse que o aluno aprenda, a prática de projeto, muita paciência e fazer um 

link com o que é lecionado em outras disciplinas do mesmo semestre. Algumas dessas 



 
 

 

referências não são necessariamente conhecimentos e sim características/situações que o 

professor deve possuir e vivenciar para exercer a atividade docente.  

Os dados revelam que o conhecimento técnico/disciplinar é o mais valorizado entre os 

professores arquitetos, e que apesar do conhecimento pedagógico ter sido bastante citado, 

poucos docentes admitem ter aprendido a ensinar em cursos de formação pedagógica, lendo 

livros de didática ou na pós-graduação, mostrando-nos que o saber específico da atividade do 

magistério, o conhecimento pedagógico não é relevante para estes sujeitos.   

 

Considerações Finais 

A pesquisa ainda se encontra em fase inicial de desenvolvimento, mas os dados já 

produzidos fornecem pistas significativas para o entendimento de como se constitui o 

conhecimento pedagógico do docente bacharel de arquitetura. Apreende-se que mesmo que a 

grande maioria dos professores tenha participado de cursos de formação pedagógica ofertado 

pela instituição em que trabalha, e/ou de palestras pedagógicas, e ainda de disciplina 

pedagógica na pós-graduação, esses, em sua maioria, afirmam que aprenderam a ensinar 

seguindo o exemplo dos professores que tiveram na sua vida acadêmica e no dia a dia da sala 

de aula, ou seja, com a prática docente.  

Sendo assim, os docentes revelam que aprender a ensinar no contexto do ensino 

superior é um processo edificado solitariamente, aprendido de modo intuitivo, auto didático, 

por tentativas e erros, seguindo os exemplos de seus bons professores e não repetindo os 

modelos ruins, considerando a própria experiência como aluno, processo em que a tessitura do 

saber da experiência subsidia a ação docente. 

Apesar dos docentes arquitetos revelarem a necessidade de um repertório de 

conhecimentos para exercer a atividade docente, na busca por qualificação dão mais ênfase 

aos conhecimentos disciplinares do que aos conhecimentos pedagógicos. Para eles, a lacuna 

do conhecimento pedagógico formalizado, deixada pela formação inicial, é construída no 

saber experiencial onde encontram o suporte para enfrentar os desafios presentes no exercício 

da docência no Ensino Superior, sendo esta uma construção/produção solitária e frágil. 
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