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Resumo

Perspectivar mudanças na Universidade atual passa necessariamente pela

formação dos docentes. Não como único aspecto, mas sem o qual não há mudança

possível.

As concepções, ainda vigentes, principalmente nos espaços universitários, de

que basta um forte domínio da área que se leciona para poder ensinar, nos colocam

questões sobre os saberes pedagógicos envolvidos na ação docente e as relações com os

saberes específicos.

As considerações aqui apresentadas, organizadas por uma pesquisadora

doutoranda em Psicologia da Educação em parceria com uma professora de Matemática

de um curso de Engenharia, tiveram origem em vários encontros e depoimentos de

professores de cursos de Engenharia de duas Universidades brasileiras na cidade de São

Paulo e constituem parte de uma pesquisa maior ainda em curso.

Ao mesmo tempo que buscamos maior entendimento das fronteiras entre as

ciências exatas e as ciências da educação, junto a professores universitários, também

nós exercitamos nossos olhares e diálogos transdisciplinares.
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Vivemos num tempo de complexidade.

O cenário da contemporaneidade, parece-nos, está muito caracterizado por

crises, fazendo com que a articulação entre os diversos segmentos da atividade humana

se imponha para a superação e busca de soluções.

Neste movimento de busca e proposições, a educação tem um papel decisivo,

seja envolvendo mudanças em suas dimensões endógenas, como as articulações e

compromissos mais efetivos em todos os níveis sistêmicos das sociedades.

Entendemos que perspectivar mudanças na educação passa necessariamente pela

indissociável unidade ação/formação de professores, não como único aspecto, mas sem

o qual não há mudança possível.

No Brasil, em todos os níveis de ensino, movimentos foram e estão sendo

empreendidos, objetivando a formação inicial e contínua dos docentes. Entretanto, no

Ensino Superior, com pouco mais de 100 anos em nossa história, com fronteiras nítidas

entre os campos dos saberes específicos e pedagógicos, com representações recorrentes

de que basta o domínio da especialidade para ser professor, com crises sobre identidade

profissional e papel social, é o segmento em que a formação/ação dos docentes tem sido

menos perspectivada.

Historicamente, os professores do Ensino Superior brasileiro eram formados

“pelas universidades européias, mas, logo depois, com o crescimento e a expansão dos

cursos superiores, o corpo docente precisou ser ampliado com profissionais das

diferentes áreas do conhecimento. Ou seja, os cursos superiores ou faculdades

procuravam profissionais renomados, com sucesso em suas atividades profissionais e os

convidavam a ensinar seus alunos a serem tão bons profissionais quanto eles. Até a

década de 1970, embora já estivessem em funcionamento inúmeras universidades

brasileiras e a pesquisa já fosse um investimento em ação, praticamente exigia-se do



candidato a professor de ensino superior o bacharelado e o exercício competente de sua

profissão” (Masetto, 1998, pp. 10, 11).

A conscientização da necessidade de saberes pedagógicos para o ensino de

conhecimentos específicos é algo recente, que começa a ser colocada em questão. Ainda

subsiste, de forma presente, a concepção de que basta dominar um conteúdo específico

para poder ensinar, fruto de uma concepção em que ensinar é a mera transmissão dos

conteúdos de quem sabe, para o aluno que não sabe.

Como pesquisadoras brasileiras do Projeto 2000, fruto da integração binacional

entre o Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia da Educação da Pontifícia

Universidade Católica de São Paulo (Brasil) e a Unidade de Investigação da Faculdade

de Educação da Universidade de Aveiro (Portugal), tendo como temática – Os Fatores

de Sucesso e Insucesso dos Alunos nos Primeiros Anos de Engenharia – formamos uma

equipe multidisciplinar que se colocou a tarefa de entender as problemáticas postas

atualmente nos cursos de Engenharia: altos índices de evasão e repetência, pouco

aproveitamento e desinteresse observado nos alunos durante as aulas, falta de

perspectiva mencionada pelos estudantes frente a um mercado de trabalho em mutação e

incertezas em relação à escolha feita em termos de carreira.

Por serem tantas as questões, urgem respostas, uma vez que os possíveis fatores

de sucesso e insucesso dos alunos dos primeiros anos de Engenharia se amalgamam

numa rede de fatores interrelacionados, necessitando de olhares transdisciplinares que

possam captar tal complexidade. Assim, em um sub-projeto, nós, duas pesquisadoras,

uma, professora de Matemática na Engenharia, e outra, pesquisadora na Psicologia da

Educação, somamos nossas experiências, querendo compreender a dimensão da ação

dos professores frente às dificuldades mencionadas.



Muitas foram as horas de aproximação em cursos e com professores de

Engenharia, e muitas as questões levantadas. Entre tantas, destacamos alguns pontos

sobre a formação destes professores.

Com tessituras próprias, a formação dos docentes ligados às áreas exatas (no

caso específico, os docentes dos cursos de Engenharia), indicam uma série de

problemas, como as diferentes concepções de ciências, as organizações escolares como

espaços promotores de maiores ou menores movimentos de mudança, as incertezas dos

docentes diante de um mundo em transformação, as carências na formação pedagógica

para o enfrentamento dos desafios curriculares e cotidianos, dentre outros.

Pensando nas especificidades da formação destes professores, foi possível

elencar alguns pontos, sabendo-os relativos e não totalizantes, mas que servem como

pontos de partida para o desenvolvimento de outras reflexões:

- É consenso de opinião que a formação de professores requer o aporte

conjunto da disciplina específica e das ciências da educação. Entretanto,

quando saímos do campo da enunciação para o da ação, as dificuldades

aparecem, mais notadamente na articulação das ciências da educação com as

ciências exatas. Enfatiza-se o específico, diminui-se o pedagógico.

- Há aparentes diversidades entre os olhares e comunicação dos formadores

ligados às ciências pedagógicas e às ciências exatas, interrelacionado-se de

forma muitas vezes antagônicas, por vezes excludentes.

- As transições paradigmáticas da ciência instabilizam as certezas do saber

específico. Se, por um lado, é fator de crescimento, por outro, não se

respaldam os docentes no enfrentamento destas questões, o que seria

possível numa conversa interdisciplinar.

- Há um número elevado de professores, notadamente no ensino superior, sem

formação nas ciências pedagógicas. Profissionais em suas áreas de ação



exercem a docência como subprojetos, mantendo como (quase) únicas

referências de atuação a dinâmica dos professores que tiveram.

- É frágil a identidade profissional dos professores do ensino superior. São

Físicos ou professores de Física? Engenheiros ou professores de Engenharia?

Matemáticos ou professores de Matemática?

Os professores com os quais mantivemos contatos durante esta investigação

relataram que iniciaram na carreira do Ensino Superior sem formação pedagógica, e

para os que tiveram, a formação pedagógica pouco impacto lhes causou. Contam,

basicamente, com seus saberes específicos e com as referências que, ao longo de suas

trajetórias como alunos, construíram sobre o que é ser professor. A formação anterior à

docência teve mais um caráter de correia de transmissão, lembrando aqui Perrenoud,

com ênfase nos conhecimentos específicos.

Entretanto, uma vez no exercício da docência, se deparam com dificuldades nas

relações interpessoais (professor/aluno) e no processo de ensino-aprendizagem. Assim,

é na prática que as questões da docência vão se colocando e provocando inquietações. E

é no espaço da concretude do dia-a-dia que os saberes pedagógicos começam a ser

dimensionados, na perspectiva dos professores que contatamos.

As instituições em que estes professores atuam, intentando promover algumas

mudanças, começam a perceber o necessário investimento na formação contínua destes

professores nos aspectos pedagógicos. Entretanto, os cursos oferecidos, desenvolvidos

por especialistas da área educacional, muitas vezes, se caracterizavam na apresentação

de técnicas, com um discurso prescritivo e idealista, com uma linguagem pontuada por

jargões estranhos aos engenheiros. Desta forma, pouco impacto causaram à maioria

destes professores.



Portanto, é importante que profissionais envolvidos com os saberes pedagógicos

se questionem quanto ao compromisso que efetivamente têm assumido como

interlocutores junto a colegas de outras áreas de conhecimento.

A título de exemplificação, tomemos a questão da transdisciplinaridade. As

produções e materiais sobre esta temática têm aumentado significativamente. A própria

UNESCO enfatiza a importância da transdiciplinaridade para o Ensino Superior no

século XXI. As produções vêm de diversas áreas, como os excelentes trabalhos de

Nilson Machado e Ubiratan D’Ambrozio, ambos da matemática, para citar exemplos.

Mas, de longe, são as ciências da educação que concentram os maiores números de

produção sobre esta temática. Entretanto, pode-se observar que muitas ações dos

profissionais da educação não refletem suas preocupações teóricas (salvo muitas e

importantes exceções), contribuindo, provavelmente, para que as fronteiras entre estes

saberes se instalem e se perpetuem.

São recorrentes nos espaços educacionais as críticas à resistência percebida nos

professores de outras áreas, principalmente nas exatas. Mas, continua-se a propor ações

de formação de professores, considerando-os abstratos e genéricos, em muitos casos, e

com uma estranha linguagem (como diz um dos professores), idealiza-se um professor

distante da concretude do dia-a-dia.

Perrenoud (1997) nos alerta sobre a necessária integração entre formação

idealizada e a formação possível, apontando que, freqüentemente, se faz um discurso do

ideal pedagógico, sem a clareza devida dos contextos sistêmicos. Guiadas por ideário

distante, as tentativas que alguns professores da Engenharia fazem, no sentido de

modificar seu fazer docente, podem ser experimentadas com um alto grau de frustração.

Questões como a formação do engenheiro cidadão, com compromissos sociais e

consciência ecológica, ainda não têm espaços suficientes nas discussões das



reformulações que estão em curso nas faculdades de Engenharia. Percebem-se

movimentos de mudança nestes cursos, mas ainda segundo paradigmas da modernidade.

Reverter este quadro, dada a importância do Engenheiro na construção de uma

sociedade mais justa e digna, é uma ação que envolve muitos.

• As universidades, no resgate de seu papel social e de seu compromisso na

formação não só de Engenheiros, mas de Engenheiros cidadãos, criando

espaços formativos para os docentes e discentes.

• Os professores dos cursos de Engenharia, na compreensão de que, para além

dos saberes específicos das disciplinas que lecionam, a função docente

envolve competências específicas e que precisam ser agregadas.

• Os especialistas em Educação, na aproximação efetiva das realidades postas

à Engenharia, ao se colocarem em posição de legítimos interlocutores que

consideram as realidades e dificuldades que os professores da Engenharia

sentem,  para caminharem juntos na busca de alternativas que conduzam à

formação de profissionais que não apenas se flexibilizam para se inserir no

mercado, mas também para serem ser agentes de transformação e críticos

sociais.

Decerto as questões aqui apresentadas não são novas, reiteram-se diante dos

desencontros e fronteiras definidas, ainda presentes, entre estes saberes.

Entretanto, não há paralisia. Brechas começam a ser vislumbradas na medida em

que os responsáveis por cursos ligados as áreas exatas buscam interlocutores em outras

áreas do conhecimento, na perspectiva da ação docente.

São buscas ainda difusas, sem a clareza devida das dimensões do ser professor,

mas prenhes em possibilidades, sinalizando avanços significativos.

Desta forma fronteiras tornam-se transponíveis, impondo aos especialistas em

educação reflexão sobre o papel que vêem desempenhando na integração efetiva entre



áreas, quando, para além dos discursos transdiciplinares, assumem movimentos de

escuta e aproximações verdadeiras.

Não há culpados a se buscar, contabilizar fracassos não leva à superação destes.

Há de se ir além, aprender com o que foi realizado, revestirmo-nos de ânimo e sairmos

de posições às vezes niilistas. Assumirmos que, a despeito dos muitos e importantes

trabalhos produzidos em educação, tendo a formação de professores como fulcro, a

prática nos coloca de joelhos e a ela devemos voltar, num movimento constante de ir e

vir, tendo a práxis como meta, se não quisermos, como Sísifo, ser condenados a iniciar

sempre tudo da estaca zero.

Não há respostas, mas movimentos em construção. Assim como os caminhos

deixam de ser lineares, para serem pontuados por avanços e recuos, principalmente

quando se pretende construir um saber que possibilite espaços de reflexões e mudanças.

Muito se tem a questionar. Muito se tem a caminhar...
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