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Resumo: 

O artigo refere-se a uma pesquisa em andamento, de cunho qualitativo tipo estudo de caso. 

Investiga a formação docente dos professores do Ensino Superior Tecnológico. Vincula-se ao 

programa de Mestrado em Educação e à linha de pesquisa Formação de Professores, Teorias e 

Práticas Educativas, do Centro Universitário La Salle- Unilasalle, da cidade de Canoas, Rio 

Grande do Sul – Brasil. A questão que nos ocupa é: quais são as concepções que os docentes 

possuem sobre as práticas educativas em cursos tecnológicos, no ensino superior, e de que 

forma elas se efetivam em sua ação docente em relação aos processos de ensino? Temos por 

objetivo identificar as concepções docentes sobre as práticas educativas em cursos tecnológicos, 

no ensino superior, analisando de que forma tais concepções se efetivam em sua ação em 

relação aos processos de ensino. Os sujeitos participantes do estudo são os professores que 

atuam nos cursos superiores tecnológicos de uma instituição de ensino superior da região 

metropolitana de Porto Alegre. A metodologia contempla a coleta de dados através de: diário de 

campo; análise documental; questionário e entrevista semi-estruturada. O referencial teórico que 

dá suporte à investigação tem por base, dentre outros, a teoria construtivista de Jean Piaget; 

Maurice Tardif na abordagem do saber profissional docente; Paulo Freire no auxílio à reflexão 
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crítica sobre a prática docente. Os dados preliminares apontam para as seguintes categorias 

docentes: a ausência da formação pedagógica; a metodologia empírica; a solidão na docência e 

o êxito docente. 

Palavras-chave: 

Formação de professores; educação superior; cursos tecnológicos. 

 

Introdução 

No cenário brasileiro, as Instituições de Ensino Superior e as escolas têm enfrentado o desafio 

de adequar suas práticas frente às novas necessidades educacionais, sociais, culturais e 

individuais. A idéia de que os saberes técnicos são suficientes para a formação de nossos alunos 

não é suficiente, inclusive quando se exige do professor um perfil de formação integral. Da 

mesma forma, somente a formação técnica também não é suficiente para a construção do 

professor universitário.  

Esse artigo propõe uma reflexão sobre as concepções que os docentes possuem sobre as práticas 

educativas em cursos tecnológicos, no ensino superior, e de que forma elas se efetivam em sua 

ação docente em relação aos processos de ensino.  

Quanto ao método utilizado na pesquisa, optamos por um estudo de caso, numa abordagem 

qualitativa, por acreditarmos que ela possa privilegiar a análise de microprocessos e por permitir 

a flexibilidade quanto às técnicas de coleta de dados: análise documental, diário de campo, 

questionário e entrevista semi-estruturada. Através do diário de campo, da análise documental e 

de entrevistas é possível apontar alguns dados preliminares que serão apresentados ao longo do 

texto.  

O referencial teórico que elegemos para essa discussão baseia-se na Teoria Construtivista de 

Jean Piaget, cujo principal pressuposto é que o conhecimento se constrói a partir da interação 

entre o sujeito e o objeto. Também nos apoiamos nos estudos de Maurice Tardif, que denomina 

como heterogêneo e plural o saber profissional docente, além de reconhecer a importância da 

formação continuada de professores. Por fim, temos presente os ideais propostos por Paulo 

Freire que, na verdade, vem ao encontro dos citados anteriormente: a necessidade de reflexão 

crítica sobre a prática docente e o compromisso de criarmos possibilidades para que os alunos 

construam seu conhecimento. 

 

A Educação Profissional de Nível Tecnológico no Brasil 

Sem dúvida, estamos vivemos em um período marcado pelo desenvolver frenético da ciência, 

da tecnologia e da informação. Entretanto, a velocidade desse movimento nem sempre deixa o 



espaço para a reflexão: até que ponto a formação de professores acompanha as demandas 

geradas por este cenário e pelo novo perfil de aluno?  

Produtoras e consumidoras de conhecimento, além de serem as formadoras de opinião e de 

futuros profissionais de diversas áreas, as instituições de ensino superior enfrentam o desafio de 

acolher profissionais das áreas técnicas que passam a exercer o ofício docente, na maioria das 

vezes, sem uma preparação didático/pedagógica específica.  

É consenso entre os pesquisadores da educação que as instituições de ensino dividem a 

responsabilidade pelo seu sucesso com alunos e professores. Elas só têm sentido na interação 

entre esses sujeitos. Por isso, a preocupação é com a formação de ambos: professores e alunos. 

Nesse estudo, o foco recai sobre a formação dos professores e os reflexos desta em sua prática 

no cenário da educação superior, em cursos tecnológicos.  

A educação superior tecnológica no Brasil é bastante recente. Em 1969, o Decreto-Lei 547/69 já 

autorizava a organização e funcionamento de cursos profissionais superiores de curta duração, 

mas foi somente em outubro de 2000 que a proposta de Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Profissional de Nível Tecnológico foi encaminhada à deliberação do Conselho 

Nacional de Educação. 

O Parecer CNE/CES n° 436/01, homologado pelo Ministério da Educação em abril de 2001, 

destaca que o Curso Superior de Tecnologia deve formar um profissional apto a desenvolver 

atividades de uma determinada área profissional de maneira plena e inovadora. Além disso, 

afirma que a permanente ligação desses cursos com o meio produtivo faz com que eles sofram 

contínua atualização, renovação e auto-estruturação.  

O Parecer CNE/CP n° 29/2002, por sua vez, chama a atenção para a importância de delimitar e 

esclarecer critérios e referenciais suficientemente claros e de responsabilidade das instituições 

de ensino. Dentre outras resoluções, esse parecer define parâmetros, como: a) que o ensino 

tecnológico faz parte da modalidade de graduação, com características diferenciadas; b) esses 

cursos devem ser estruturados com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais; c) o acesso 

acontecerá através de processo seletivo semelhante aos de cursos de graduação; d) não há 

limites mínimo ou máximo quanto ao tempo de duração, existindo um consenso de que esses 

cursos correspondem a uma demanda mais imediata; e) as instituições educacionais têm a 

autonomia de ajustar os projetos pedagógicos dos cursos que oferecem, adequando-os conforme 

o seu próprio projeto pedagógico institucional, em relação à realidade e necessidade de seus 

alunos, mercado de trabalho e sociedade. 

Esse projeto de pesquisa tem como participantes os professores que atuam neste nível de ensino, 

a saber, os cursos tecnológicos de educação superior. Esses sujeitos são, na sua grande maioria, 

profissionais brasileiros, da área técnica, que trabalham em empresas e indústrias durante o dia e 



que são professores no turno da noite. Nessa realidade, fica a pergunta pela identidade docente 

deste profissional oriundo de áreas técnicas. 

 

A construção do sujeito “professor universitário” 

Legalmente, o docente que atua no ensino superior tecnológico brasileiro deverá ter a mesma 

formação exigida para a docência no ensino superior: “[...] a preparação para o exercício do 

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

mestrado e doutorado” (Parecer CNE/CP n° 29/2002, p. 52).  

O parecer acima citado afirma que tanto a competência como a experiência na área deverão ser 

consideradas. Também o requisito acadêmico deve ser observado, devido às características 

dessa modalidade de ensino. Assim, os saberes provenientes da experiência profissional, 

adquiridos no exercício da profissão extradocente são julgados valiosos e participam na prática 

docente.  

Maurice Tardif (2002), ao refletir sobre os saberes necessários para a atuação profissional dos 

professores, afirma que eles são parte de um processo em permanente construção ao longo da 

carreira profissional. O teórico caracteriza o saber docente como um saber social, porque é 

compartilhado por um grupo de agentes, porque seus objetos são objetos sociais na medida em 

que ele atua com sujeitos e em função de um projeto que busca transformar, educar e instruir 

seus alunos e, finalmente, porque “o que” e “de que maneira ensinar” mudam ao longo do 

tempo e conforme as mudanças sociais.  

O autor ainda aponta para o fato de que os saberes dos professores dependem das condições nas 

quais o trabalho deles se realizam, assim como dependem da personalidade e da experiência 

profissional de cada indivíduo. Segundo ele, esse saber docente é composto por vários outros 

saberes provenientes de diferentes fontes: da formação profissional, de saberes disciplinares, 

curriculares e experienciais.  

No contexto da formação de professores, objeto de nossa investigação, os saberes da formação 

profissional são transmitidos pelas instituições de formação de professores: 

[...] esses conhecimentos se transformam em saberes destinados à formação científica 

ou erudita dos professores, e, caso sejam incorporados à prática docente, esta pode 

transformar-se em prática científica, em tecnologia da aprendizagem, por exemplo. No 

plano institucional, a articulação entre essas ciências e a prática docente se estabelece, 

concretamente, através da formação inicial ou contínua dos professores. (TARDIF, 

2002, p. 37) 

 



Relacionados ainda aos saberes da formação profissional, há aqueles provenientes de reflexões 

sobre a prática educativa, são os chamados saberes pedagógicos. Eles “articulam-se com as 

ciências da educação [...], na medida em que eles tentam [...] integrar os resultados da pesquisa 

às concepções que propõem, a fim de legitimá-las” (TARDIF, 2002, p. 37). Já os saberes 

disciplinares são aqueles que correspondem aos diversos campos do conhecimento. Eles são 

transmitidos nos cursos universitários, independentemente se forem relacionados à área da 

educação ou à área técnica. Esses saberes “emergem da tradição cultural e dos grupos sociais 

produtores de saberes” (TARDIF, 2002, p. 38). 

Os saberes curriculares correspondem aos objetivos, métodos, conteúdos e discursos da 

instituição escolar e apresentam-se concretamente sob a forma de programas escolares 

(objetivos, conteúdos e métodos). Os professores devem aprender e aplicá-los ao longo de sua 

formação e prática pedagógica.  

Da mesma forma, o conjunto de saberes para a docência engloba os saberes experienciais que 

surgem como “núcleo vital do saber docente, núcleo a partir do qual os professores tentam 

transformar suas relações de exterioridade com os saberes em relação de interioridade com a sua 

própria prática” (TARDIF, 2002, p. 54). Esses saberes experienciais são aqueles que se 

originam na prática cotidiana da profissão e são validados por ela. É no exercício da profissão 

que o professor se depara com situações concretas que não mostram-se passíveis de definições 

acabadas e que exigem dele habilidade pessoal e improvisação. Para Tardif, esses saberes estão 

em constante confronto com as condições da profissão: 

A prática cotidiana da profissão não favorece apenas o desenvolvimento de certezas 

“experienciais”, mas permite também uma avaliação dos outros saberes, através da 

sua retradução em função das condições limitadoras da experiência. Os professores 

não rejeitam os outros saberes totalmente, pelo contrário, eles os incorporam à sua 

prática, retraduzindo-os, porém em categorias de seu próprio discurso (TARDIF, 2002, 

p. 53). 

 
Nossa pesquisa insere-se na reflexão dos saberes docentes, não descuidando da qualidade da 

prática dos professores que iniciam a experiência docente sem a formação didático-pedagógica. 

Essa realidade nos faz retomar Mizukami (2002), por acreditar que a formação inicial fornece 

bases que contribuem para a construção de um conhecimento pedagógico especializado, 

juntamente com os outros saberes supracitados e com os processos de formação continuada. 

 Imbernón (2010), por sua vez, afirma que a formação continuada de professores 14 é um 

processo, mais recente historicamente, que contempla  

                                                           
14 Muitos teóricos fazem uso desta expressão. Neste artigo utilizaremos tal expressão de acordo com a 
definição proposta por Imbernón: Formação continuada de professores: toda intervenção que provoca 



[...] a inquietação de saber como [...], de que maneira, com quais conhecimentos, com 

quais modelos, quais modalidades de formação são mais inovadoras e, sobretudo, a 

inquietação de ter a consciência de que a teoria e a prática da formação devem ser 

revisadas e atualizadas [...] (Imbernón, 2010, p. 13). 

 
Segundo este mesmo autor, as décadas de 70, 80 e 90 foram decisivas para o avanço dos estudos 

sobre a formação docente. Entretanto, a institucionalização da formação dos professores, 

surgida nos anos 90, trouxe também a preocupação do âmbito universitário com estudos 

teóricos. Imbernón (2010) afirma que é nesse período que as idéias de Schön são difundidas e 

grande parte da Espanha, assim como alguns países latino-americanos, desenvolveram novas 

modalidades como a formação em escolas ou em seminários permanentes. Donald Schön cria 

um novo modelo de formação docente ao reconhecer que o paradigma anterior apresentava 

limitações, já que o docente era responsável pela execução de “receitas” prontas.  

Reconhecemos, portanto, a suma importância de proporcionarmos momentos de reflexão crítica 

aos professores do Ensino Superior Tecnológico, especialmente no tocante à sua formação 

didático-pedagógica, a fim de que, conforme Freire (1996), o professor entenda que: “[...] 

ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção 

ou a sua construção” (FREIRE, 1996, p. 47).  

Esse mesmo autor ainda conclui: 

A prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o movimento dinâmico, 

dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer. O saber que a prática espontânea ou 

quase espontânea, “desarmada”, indiscutivelmente produz é um saber ingênuo, um 

saber de experiência feito, a que falta a rigorosidade metodológica que caracteriza a 

curiosidade epistemológica do sujeito (FREIRE, 1996, p. 38). 

 
A construção do conhecimento 

Entendemos que a construção de conhecimento está diretamente ligada com a formação para a 

docência. Por alguns anos acreditava-se que a escola tinha como função principal instruir seus 

alunos. Se buscarmos o significado desse verbo em um dicionário de língua portuguesa, 

encontraremos como sinônimos “doutrinar”, “receber instrução” e “informar” (MICHAELIS, 

2011). Entretanto, nenhuma dessas palavras é sinônimo de construção. Freire (2005), em 1968, 

já constatava que a transmissão de informações, ou em suas palavras, “a memorização mecânica 

do conteúdo narrado” (FREIRE, 2005, p. 66) perpetua a visão distorcida da educação, onde 

“não há criatividade, não há transformação, não há saber” (FREIRE, 2005, p. 67).  
                                                                                                                                                                          
mudanças no comportamento, na informação, nos conhecimentos, na compreensão e nas atitudes dos 
professores em exercício. Segundo os organismos internacionais, a formação implica a aquisição de 
conhecimentos, atitudes e habilidades relacionadas ao campo profissional. (Imbernón, 2010, p. 115) 



A prática docente não pode mais seguir o padrão “bancário”. Hoje, mais do que nunca, há a 

necessidade de uma reforma educacional, onde as pessoas comecem a se preocupar não apenas 

em adquirir informações, mas em saber o que fazer com elas. Além disso, há de se articular 

professores, alunos e todos os demais sujeitos envolvidos no processo educacional a fim de 

compartilhar idéias coletivas, concebendo o aprender como fruto de uma construção que passa 

necessariamente pela qualidade da formação dos professores.  

Portanto, se quisermos formar cidadãos críticos e cientes de seus papéis na sociedade devemos 

transformar as práticas educativas de modo a humanizar educadores e educandos. Mas, além 

disso, precisamos estar cientes de que o conhecimento não está no sujeito, tampouco no objeto.  

[...] ele se CONSTRÓI na INTERAÇÃO do sujeito com o objeto. É na medida que o 

sujeito interage (e portanto age sobre e sofre ação do objeto) que ele vai produzindo 

sua capacidade de conhecer e vai produzindo também o próprio conhecimento 

(FRANCO, 1995, p. 21). 

 
Neste processo de construção do conhecimento, também convidamos à reflexão Jean Piaget, o 

criador da Epistemologia Genética ou Teoria Psicogenética, que nos auxilia na compreensão de 

como o indivíduo constrói o seu conhecimento desde o momento do nascimento. Apesar de não 

estar interessado em propor nenhuma teoria sobre aprendizagem, suas idéias acabaram trazendo 

inovações para a psicologia e para a pedagogia, na medida em que seu foco de estudo, o 

processo do conhecimento e a construção do raciocínio, está intimamente ligado a essas áreas e 

à formação de professores. 

O construtivismo trouxe muitas contribuições positivas para a educação, mas sem dúvida a mais 

significativa foi a idéia de que a construção do conhecimento se dá através de interações entre 

os alunos, seus professores e o meio. O paradigma construtivista nega o modelo de professor 

como ‘profeta’. Também rejeita a situação em que o aluno faz o que quer e o professor fica 

passivo, apenas observando. “[...] nenhuma dessas duas posturas cria condições para o aluno 

interagir com o meio (que é físico e social) de modo a possibilitar a construção de 

conhecimentos” (FRANCO, 1995, p. 56). 

Dentro de uma Pedagogia inspirada na Epistemologia Genética [...] o papel do 

professor não pode ser nem de um “expositor”, nem de um “facilitador”, mas sim de 

um problematizador. Isto significa que o professor está ali para organizar as interações 

do aluno com o meio e problematizar as situações de modo a fazer o aluno, ele próprio, 

construir o conhecimento sobre o tema que está sendo abordado (FRANCO, 1995, p. 

56). 

 
 Através de nossas observações realizadas no diário de campo percebemos que o modelo de 

professor como “expositor” ainda está presente no cenário universitário. Nesse paradigma, a 



relação entre professores e alunos é a de “detentor do conhecimento” x “receptor do 

conhecimento”. Acreditamos, entretanto, que esse modelo não atende as demandas da educação 

atual – que requer a formação integral de cidadãos. Por isso, buscamos na aproximação com o 

construtivismo, um olhar para a formação docente que vise à formação integral dos alunos e a 

construção do conhecimento.  

 

O caminho percorrido ao longo da pesquisa 

A investigação tem por base a metodologia qualitativa. Conforme Martins (2004), tal 

metodologia privilegia a análise de microprocessos, realizando estudos sobre as ações sociais 

individuais e em grupo. Para tanto, realiza “um exame intensivo dos dados, tanto em amplitude 

quanto em profundidade” (MARTINS, 2004, p. 292).  

Nossa pesquisa se caracteriza por ser um Estudo de Caso. Portanto, investiga um fenômeno 

específico contemporâneo que faz parte de um contexto real. Stake (1998) afirma que tal 

procedimento metodológico define-se como um estudo de um caso singular, na sua 

complexidade e particularidade, e tem como objetivo compreender as atividades ou atitudes 

nessas determinadas circunstâncias.  

Também estamos atentos às críticas que se colocam no caminho do pesquisador e é importante 

refletir sobre essas questões. Martins (2004) chama a atenção para o fato de que quando se 

trabalha com o estudo de caso, a representatividade da pesquisa é posta em questão: até que 

ponto ela seria representante de um conjunto a qual faz parte? Logo, há uma suposta 

impossibilidade de seus resultados servirem de base para generalizações ou sensocomunizar-se, 

como dizia Santos (2009). Respondemos a estas questões utilizando as palavras desta mesma 

escritora: 

Não cabe, ao meu ver, no uso da metodologia qualitativa, a preocupação com a 

generalização, pois o que a caracteriza é o estudo em amplitude e em profundidade, 

visando a elaboração de uma explicação válida para o caso (ou casos) em estudo, 

reconhecendo que o resultado das observações são sempre parciais (MARTINS, 2004, 

p.295). 

 
Temos por objetivo, como já afirmamos anteriormente, identificar as concepções docentes sobre 

as práticas educativas em cursos tecnológicos, no ensino superior, analisando de que forma tais 

concepções se efetivam em sua ação em relação aos processos de ensino. 

Essa pesquisa está sendo realizada em uma instituição de ensino superior da grande Porto 

Alegre que oferece diferentes cursos de graduação e pós-graduação. Integram a pesquisa 40 



professores que concordaram em participar do estudo e que atuam nos cursos superiores 

tecnológicos, no primeiro semestre de 2012.  

A coleta de dados envolve, além do diário de campo e da análise documental, o uso de 

questionários e entrevistas como instrumentos para a coleta de dados. Em um primeiro 

momento, todos os professores dos cursos acima referidos são convidados a responder a um 

questionário com questões fechadas (aquelas que se propõem a caracterizar os sujeitos 

respondentes) e abertas (a fim de buscar referência ao tema proposto nesse trabalho). Esse texto 

faz o recorte dos dados advindos do diário de campo, da análise documental e de entrevistas 

onde já é possível apontar alguns dados preliminares que serão apresentados logo a seguir. Em 

um segundo momento, para aprofundamento dos dados da pesquisa, realizamos sorteio aleatório 

até encontrar cinco professores que aceitaram participar de uma entrevista semi-estruturada que 

tem como objetivo aprofundar as informações obtidas nos diversos instrumentos da pesquisa.  

Para a análise dos dados coletados utilizamos a técnica de análise de conteúdo proposta por 

Bardin (1988). Esse tipo de análise é composto por um conjunto de técnicas que auxiliam os 

pesquisadores a realizar inferências acerca da produção e da recepção de uma determinada 

mensagem.  

 

Análise e discussão dos dados 

Através da análise dos dados preliminares registramos e discutimos alguns tópicos que parecem 

relevantes para a discussão da prática docente e da formação dos professores pertencentes ao 

grupo analisado. A ausência da formação pedagógica, a metodologia empírica; a solidão na 

docência e o êxito docente são categorias que se circunscrevem no cenário docente em análise. 

 

a) A ausência da formação pedagógica 

Muito antes de pensar na profissão docente, nós, professores, já aprendíamos muito sobre ela 

sem sequer darmo-nos por conta. Aprendemos muito sobre o ‘ser professor’ sendo aluno. No 

dizer de Tardif: 
Antes mesmo de ensinarem, os futuros professores vivem nas salas de aula e nas 

escolas - e, portanto, em seu futuro local de trabalho - durante aproximadamente 16 

anos (ou seja, em torno de 15.000 horas). Ora, tal imersão é necessariamente 

formadora, pois leva os futuros professores a adquirirem crenças, representações e 

certezas sobre a prática do ofício de professor, bem como sobre o que é ser aluno 

(TARDIF, 2002, p. 20). 

 



A análise dos resultados mostra sujeitos que valorizam intensamente os saberes experienciais, 

tais como aqueles construídos enquanto alunos. A fala de um professor expressa bem a 

realidade dos entrevistados. 
Eu acredito que a cada semestre eu aprendo um pouco, mas a grande experiência 

mesmo eu pego com os professores que eu tive no passado, o que eles aplicaram. Eu 

tento aplicar melhorando um pouco, mas sempre me baseio nesses professores, 

pegando alguns exemplos do que eles faziam, como eles faziam[...] basicamente é isso. 

E procuro ir aprimorando no decorrer das aulas. 

 
Na ausência de formação pedagógica ou didática, percebemos que os saberes experiências 

trazem consigo práticas docentes identificadas com professores que foram referência positiva ou 

negativa na vida escolar e/ou acadêmica do atual professor. Essa realidade expressa-se na fala 

de outro professor:  
É meio estranho, porque o que eu acabo fazendo é o oposto do que eu vivi na 

faculdade. Eu tento ensinar de uma forma bem diferente da que eu aprendi. Lá era 

pegar um livro e estudar sozinha. E eu tento fazer o contrário com os alunos, eu tento 

explicar o máximo que eu posso pra que eles não fiquem sozinhos nessa parte da 

aprendizagem. [...] Eu acho que eu perdi muito tempo batendo cabeça em coisas 

simples. Se tivesse alguém pra me ajudar eu acho que eu teria progredido mais. 

 
Tardif ainda ressalta que há muitas pesquisas que mostram que esse saber construído na 

experiência escolar é muito forte e que muitas vezes nem mesmo a formação universitária é 

capaz de resignificá-lo. Ele também atribui grande valor aos saberes experienciais provenientes 

do seu repertório de experiências profissionais: “Para os professores de profissão, a experiência 

de trabalho parece ser a fonte privilegiada de seu saber ensinar” (TARDIF, 2002, p. 61).  

Nas falas do professores, os demais saberes citados por esse autor (como os saberes da formação 

profissional, os disciplinares e os curriculares, por exemplo) aparecem fragilizados no decorrer 

da carreira profissional. A marginalidade desses saberes dificulta o processo de repensar sua 

prática, ou mesmo não fornece condições para que eles construam o seu conhecimento didático-

pedagógico. Por isso, questionamos a qualidade de um saber experiencial estruturado sobre o 

método do ensaio e erro, carente de fundamentação didático-pedagógica. 

 

b) A metodologia empírica  

Questionados sobre os fundamentos metodológicos que sustentam suas práticas, os sujeitos da 

pesquisa constroem respostas como: "Aprendi com meus professores"; "Procuro repetir o que dá 

certo" e "Converso com meus colegas". Mostram-se autodidatas na busca do aprimoramento de 

seu desempenho profissional. Nesta autoreferência, apresentam uma metodologia empírica que 



se constitui num mosaico de práticas recortadas de suas experiências vividas ao longo de suas 

trajetórias discente e docente. 
Ás vezes eu tenho alguma dificuldade em elaborar jogos, algumas coisas diferentes [...] 

eu fico insegura por não saber se aquela metodologia é a mais indicada. Semana 

passada eu montei um jogo de palavras para eles elaborarem as etapas de cada 

processo [...] isso foi uma prática que eu pensei, pensei muito antes, li alguns livros pra 

ver se isso realmente vai ser construtivo e se eles vão aprender. 

 
Entretanto, muitos deles gostariam de participar de programas voltados à metodologia do ensino 

superior. Dizem que sentem falta de conhecer diferentes metodologias e maneiras de 

planejamento de aulas. Afirmam que o que recebem são ações isoladas, como palestras ou mini-

cursos, atividades que não proporcionam participação e reflexão.  
Foi feito agora um encontro, mas a experiência foi frustrante[...], antes eles disseram 

que seria troca de experiência entre os professores, mas na verdade foram cinco 

professores pra bancada do auditório e relataram os problemas que acontecem. Pra 

mim isso não é troca de experiência. 

 
A grande interpelação é pelo “como” fazer, ou em outras palavras, o saber fazer que está em 

jogo com esses professores. Esta problemática é sintetizada na fala do professor a seguir:  
[...] nós professores também temos grande dificuldade de, ao estudar uma teoria 

complexa, montar uma prática mais simples. Isso falta na formação dos professores. Eu 

vou ler uma equação de mecânica dos fluídos complicadíssima e vou montar um 

experimento com uma tubulação de água, um copo de água e dois ou três canudinhos. 

Como? Isso é muito complicado porque nós não tivemos essa parte didática. [...] então 

eu tento lembrar como eu aprendi.[...] e a cada semestre eu vou aprimorando as 

minhas aulas.  

 
Essa metodologia empírica geralmente baseia-se na experiência e observação, num contexto de 

trabalho solitário. A perpetuação de tal modelo e a ausência de ações formativas preocupadas 

com a construção do coletivo gera um sentimento de solidão profissional, categoria a seguir. 

 

c)A solidão na docência 

O trabalho solitário, dentre outros prejuízos, acarreta a ausência da interdisciplinaridade, a visão 

fragmentada do conhecimento e o não pertencimento de um coletivo por parte dos professores. 

A prática de trabalho individual é regra nesse cenário representado na fala a seguir: 
[...] E na escola não tem isso (trabalho em equipe). Lá é cada um por si. E eu acho que 

(o aluno) é prejudicado porque muitas disciplinas a gente pode montar um trabalho 

conjunto, pesquisar, fazer práticas juntos [...] não tem essa inter-relação, os 

professores não se importam uns com os outros. É pra ser sincero? 



 
No dizer dos entrevistados afirma-se o isolamento docente como solidão psicológica, 

desempoderamento do professor e sentimento de mal-estar.  
Eu me sinto totalmente só. [...] acho que falta boa vontade. As pessoas têm medo que os 

outros sejam melhores professores do que eles. Acho que é isso. [...] Muitos têm medo 

de mostrar o que sabe e perceber que tem alguém que faz melhor. [...] isso tem muito a 

ver com vaidade, sabe? 

 
Esta solidão está no planejamento pedagógico e nas práticas docentes. Mesmo em algumas 

oportunidades de construção coletiva, como por exemplo, na ocasião de reunião de colegiado, a 

visão individual ainda prevalece: 

Nós temos uma reunião de colegiado a cada semestre. Lá nós combinamos o que cada 

disciplina vai abordar e até trocamos material. Mas, cada um faz o que quiser com 

isso. Inclusive se tu não quiseres usar, tudo bem. [...] não existe um trabalho conjunto, 

de planejamento, por exemplo. É cada um por si. Acho que isso tem muito a ver com a 

vaidade de cada um porque muita gente acha que não é bom ensinar o que sabe porque 

corre o risco de ser substituído.  

 
Cremos, portanto, que mais do que criar oportunidades (organizando reuniões de colegiado com 

maior freqüência, por exemplo), é necessário criar uma cultura de construção coletiva, como 

vemos em outras profissões. O exemplo médico serve de reflexão: quando trata-se de um 

procedimento cirúrgico bastante delicado, ouvimos a notícia de que a equipe de médicos do 

doutor ‘tal’ realizou o procedimento com sucesso. Da mesma forma, na área de auditoria ou na 

área do direito, profissionais trabalham em equipe. A docência precisa se repensar em sua 

solidão profissional. 

Por fim, constatamos que apesar da solidão, do uso de uma metodologia empírica e da ausência 

de uma formação voltada aos aspectos didático-pedagógicos, esses professores são coroados de 

êxito em suas práticas educativas. O sucesso de sua atuação docente é a categoria que 

registramos a seguir. 

 

d)Práticas exitosas 

Mesmo enfrentando dificuldades com o planejamento das aulas e execução de alguns projetos 

(já que eles não possuem os saberes advindo da formação pedagógica ou didática), ou mesmo 

tendo que trabalhar de maneira solitária (sem a possibilidade de troca de experiência e reflexão), 

salientamos que esses professores têm práticas exitosas. Fato real é que eles gostam do que 

fazem e seus alunos aprendem. Especialmente através do diário de campo e no acesso aos dados 

da Avaliação Institucional, percebemos que tais sujeitos são bem sucedidos nas suas tarefas 



profissionais, na medida em que são bem avaliados e bem quistos pelos alunos. Esses, por sua 

vez, mostram a sua satisfação quanto ao aprendizado. 

Dificuldades da ordem pedagógica, metodológica ou da solidão docente são amenizadas quando 

estes educadores se utilizam de ferramentas técnicas, bom relacionamento humano, atitude de 

pedir ajuda, dentre outras. Falas como “Busquei a opinião de um amigo para ter um outro 

olhar”, “Pesquisei em alguns livros e refleti sobre a melhor maneira de abordar esse assunto”, 

ou ainda “Tive bastante dificuldade no planejamento daquela atividade, então perguntei para a 

minha irmã que também é professora” nos fazem acreditar que uma sólida formação pedagógica 

melhoraria ainda mais a qualidade das práticas educativas e resultaria em maior êxito na 

docência. 

Além disso, provavelmente os esforços empreendidos para tal aprendizagem seriam melhor 

direcionados se os professores contassem com os saberes pedagógicos. Quão mais fácil e 

agradável seria seu trabalho caso tivessem também, a formação didático-pedagógica? 

 

Considerações Finais 

Ao longo desse artigo discutimos as concepções docentes sobre as práticas educativas em cursos 

tecnológicos, no ensino superior, analisando de que forma tais concepções se efetivam em sua 

ação em relação aos processos de ensino. Entendemos que esse assunto é bastante recente e que 

merece a atenção dos pesquisadores da educação, na medida em que cresce a cada dia o número 

de profissionais que optam pela carreira docente sem nenhuma formação inicial específica. 

Através da problematização dos dados, podemos concluir que o saber didático- pedagógico é 

importante para a atuação docente. Entretanto, ele não é fator exclusivamente determinante de 

fracasso ou êxito profissional, já que encontramos professores que não possuem formação 

pedagógica e que são bem-sucedidos.  

Por meio da análise preliminar dos dados, constatamos que os professores que não receberam 

formação específica para a docência apresentam, em sua grande maioria, uma metodologia 

empírica e que, mesmo enfrentando dificuldades no manejo pedagógico, obtêm o êxito na 

medida em que se utilizam de outros saberes, como o saber da experiência como aluno, o saber 

técnico profissional, a dimensão humana relacional, dentre outras. 

Também chama nossa atenção o desejo manifestado pelos professores de trabalhar em conjunto 

frente à solidão da docência. Esse anseio, por outro lado, suscita a idéia de que a “solidão na 

docência” não é “privilégio” apenas dos professores que não possuem formação específica. 

Tampouco se restringe ao cenário educacional de ensino superior. Ousamos afirmar que a 

profissão docente tem enfrentado um cenário solitário. 



Desse modo, tanto na formação inicial, quanto na formação continuada, apresenta-se a 

necessidade de rever os programas formativos para a docência a fim problematizar questões 

emergentes como a formação para a docência; as práticas coletivas, dentre outras. 
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Resumo: 

Esforços estão sendo conduzidos no sentido de se ressaltar a importância de investimentos no 

processo de formação do professor da universidade no que tange à docência. Elencamos três 

focos, resultantes da literatura, que nos evidencia essa preocupação: compreensão geral do 

acadêmico professor; esforços implementados na prática, visando à formação do acadêmico, e 

preocupação com a interação universidade-escola. O artigo apresentado caminha na direção do 

terceiro foco com preocupações dirigidas ao acadêmcio não vinculado à pesquisa na área de 

ensino.. Neste sentido nosso trabalho apresenta resultados de pesquisa sobre a formação do 

professor da universidade que atua em licenciaturas de Física, Biologia e Matemática, 

procurando compreendê-la a partir da participação desses sujeitos em um projeto de formação 

continuada de professores da rede pública de ensino. A nossa análise é constituída 

considerando-se diferentes registros feitos em áudio. Na análise de dados utilizamos a análise de 

conteúdo conforme Bardin (1988). O referencial teórico, apoiado em P. Bourdieu e P. Freire, 

nos possibilitou a constituição de instrumentos que nos permitem caracterizar o processo de 

formação como a construção de uma estrutura formativa. Para isso é necessário considerar uma 

dupla interação: professores da universidade entre si e entre esses e os professores da escola. O 

resultado da pesquisa nos aponta que a participação dos professores da universidade no projeto 

possibilitou-lhes a produção de conhecimento em um domínio ao qual normalmente não são 

chamados, na sua prática na vida universitária, a saber: a docência.  
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