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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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Introdução 

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.  As pesquisas 

resultantes desta linha de investigação podem ser agrupadas em três focos:  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 

primeiro foco com preocupações dirigidas ao acadêmico não vinculado à pesquisa na área de 

ensino, enquanto formador. Os resultados desta investigação são parte de um trabalho de 

doutorado produzido pela autora, dirigido ao terceiro foco, com preocupações centradas na 

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 abordagem privilegiada 

nesse artigo parte de dados obtidos na investigação e relacionados às visões dos professores 

universitários sobre a prática docente, representada através de discursos. Na realização da leitura 

desses dados utilizamos referências que nos ajudaram a problematizar a visão de sala de aula 

como local sagrado do professor (PIMENTA; ANASTASIOU, 2002), a ênfase na formação 

individual e a disposição (BOURDIEU, 1983) do professor frente a cursar disciplinas da área de 

educação em que as relações entre essas e a realidade, ficam a cargo do individuo (CHAUÍ, 

2001; FREIRE; SHOR, 2003).  

 

Referencial Teórico 

O referencial teórico adotado orienta-se pela produção da Teoria Crítica em Educação, e, de 

modo particular,  na pedagogia dialógico libertadora, de Paulo Freire. A linha traçada inicia-se 

com a consideração da escola como inserida em uma estrutura maior, o que visa entendê-la na 

sua rede de relações tanto externas como internas. Esse referencial teórico, contempla também 

as teorias de Pierre Bourdieu. Este autor forneceu-nos os conceitos que permitiram o 

aprofundamento na compreensão da escola como uma das instituições que trabalha afinada com 

uma lógica comum, que naturaliza as diferenças. Para Bourdieu (2003), os sujeitos/agentes 

colocam em prática um projeto de sociedade que aparece como “dado”, isto é, que permite a 

experiência dóxica, quando tudo aparece como evidente e natural. Nesse âmbito, todo processo 

de transformação é assumido como prejudicial, pois, à medida que conduz ao questionamento 

do próprio projeto de sociedade, implica sempre em risco de perda de capital econômico ou 

cultural. Buscamos com esse autor entender as contradições presentes nas estruturas de 

socialização. Além disso, ele nos ajudou tanto a ressaltar os elementos para um questionamento 



do caminho de naturalização do processo de socialização quanto a indagar sobre outras 

possíveis estruturas em construção que porventura caminhem para uma possível transformação. 

Ira Shor e Paulo Freire, ajudaram-nos a compreender como as relações de poder, constitutivas 

do espaço social, podem ser direcionadas para a construção de conhecimento de maneira a 

tornar os sujeitos cada vez mais conscientes, autores e protagonistas dos seus processos e de sua 

história. Seus conceitos de “diálogo” e o “rigor metódico” nos auxiliaram sobremaneira na 

constituição de algumas de nossas categorias de análise. 

Levando em conta esses referenciais, o nosso questionamento foi formulado do seguinte modo: 

como o professor da universidade compreende a relação ensino e aprendizagem? No texto 

trataremos dessa questão,  levantando elementos que caracterizam o processo formador dentro  

campo da universidade. 

 

Espaço social e o campo 

Para Bourdieu (1990), a representação do mundo social pelo agente, incluindo a do pesquisador, 

é realizada segundo a posição que o agente ocupa no espaço social. A constituição desse espaço 

leva em conta o acúmulo de capital econômico e de capital cultural. Essa distribuição espacial 

considera duas dimensões, sendo que a primeira é relacionada ao volume global de capital que 

os agentes possuem sob diferentes espécies e a segunda leva em conta o peso relativo das 

diferentes espécies de capital, econômico e cultural, no volume global (BOURDIEU, 1990).  

Para Bourdieu (1983), as instituições de socialização apresentam na sua estrutura um sistema de 

classificação, de normas e de valores já determinados, produtos de lutas históricas anteriores, 

que é interiorizado pelos sujeitos na sua relação com esse ambiente. Os agentes fazem suas 

escolhas por meio desse sistema de classificação, segundo a posição (ditada pelo poder 

econômico e cultural) que ocupam no espaço social e segundo as chances percebidas de efetivá-

las ou não. Essa adequação da realidade do sujeito à realidade objetiva lhe possibilita  atuar de 

maneira natural, sem que isso seja percebido como produto de obediência explícita a regras, sem 

que nenhum cálculo consciente tenha sido realizado. Nesse sentido, a estrutura é a forma como 

as instituições de socialização são organizadas para produzir a adequação do indivíduo ao lugar, 

no espaço social. Por outro lado, os princípios dentro de uma organização são os fundamentos 

estabelecidos historicamente que dão origem à estrutura. Por meio das práticas sociais, presentes  

nesta última, os princípios são veiculados e incorporados pelos sujeitos como uma segunda 

natureza. Dessa maneira, a manutenção  da estrutura passa pelo sujeito, que a compreende e a 

defende de maneira não consciente, como a única possível, e que não é determinada 

historicamente; assim, cada estrutura  é estruturante. FREITAS (2008) apresenta dois tipos de 

estrutura, formativa e formadora, diferenciando-as através das  práticas vivenciadas pelos 



sujeitos.  A  estrutura formativa apresentada tem como base a explicitação e o 

compartilhamento, incessante, dos princípios que a regem. Em FREITAS (2008) mostrou-se a 

construção de uma estrutura formativa na qual havia por trás um grupo organizado que pensava 

o projeto escola/universidade, conduzido no período de 2000 a 2005,  e utilizava as práticas  

(BOURDIEU, 2004) para alcance e manutenção de princípios.   Essa estrutura se contrapõe 

àquelas as quais chamaremos de estruturas formadoras, que são caracterizadas como estruturas 

resultantes de um projeto de sociedade que está posto; neste, as regras do jogo social são tácitas 

e vão sendo introjetadas, pouco a pouco, através da participação dos sujeitos em práticas sociais 

reconhecidas como legítimas.  

Considerando que as práticas sociais são ações historicamente determinadas, os princípios são 

distribuídos e socializados através de diferentes estruturas sendo tomados emprestados de 

estruturas antigas para as novas, uma vez que as referidas práticas se dão no mesmo espaço 

social, o que torna possível o surgimento de novas estruturas. Por outro lado, as normas, 

também presentes nas práticas sociais, não se confundem com os princípios, mas representam as 

investidas, as respostas dos sujeitos, e, nesse sentido, o diálogo deles com as estruturas; é dessa 

maneira participativa que os sujeitos têm a sensação de pertencimento ao grupo social. Nessas 

investidas, o sujeito age conformando seus valores e escolhas ao que está posto, não levando em 

conta que a própria realidade é produto de lutas históricas anteriores.  Apropriando-se como 

sujeito conhecedor do que está posto, ele tem a sensação ilusória e libertadora de que cabe a ele 

o controle do porvir, como sujeito ativo/passivo da história. 

Através de nossas análises, denominamos a estrutura abordada no Projeto como formativa, no 

sentido de que havia por trás um grupo organizado que pensava o projeto e utilizava as práticas 

(BOURDIEU, 2004) para alcance e manutenção de princípios. A estrutura apresentada tem 

como base a explicitação e o compartilhamento, incessante, dos princípios que a regem. Essa se 

contrapõe àquelas as quais chamaremos de estruturas formadoras, que são caracterizadas como 

estruturas resultantes de um projeto de sociedade que está posto; neste, as regras do jogo social 

são tácitas e vão sendo introjetadas, pouco a pouco, através da participação dos sujeitos em 

práticas sociais reconhecidas como legítimas.  

Ao valorizar o papel estruturante da estrutura, estamos interessados em captar os princípios da 

organização social que irão provocar certas identificações que são percebidas como naturais. 

Isto requer a observação do conjunto de relações compartilhadas nessas estruturas: família, 

escola, política etc. Assim, a dificuldade da problematização tem como ponto-chave 

compreender e colocar, em cheque, os princípios que sustentam uma organização. Essa 

problematização não é função da instituição socializadora, posto que poria em risco a sua 

própria manutenção.  



O campo é o elo de ligação entre o contexto social histórico e o conteúdo do que é produzido. 

Para Bourdieu, cada campo é mais ou menos autônomo, em função da capacidade dos agentes 

de isolar determinações externas, transformando-as de maneira a privilegiar as questões que são 

próprias e interessantes ao grupo (BOURDIEU, 2003). Todos os campos (microcosmos), de 

maneira mais ou menos autônoma, estão submetidos a um universo maior (macrocosmo) no 

Campo e no Espaço Social.  

Para o autor, existem tantos campos quanto são os grupos reunidos em torno de interesses 

específicos. Cada campo mantém-se por meio de estratégias de autovalorização, visíveis aos 

outros campos. O campo científico, no qual estamos interessados, é considerado pelo autor 

“com suas relações de força e monopólios, suas lutas e estratégias, seus interesses e lucros, mas 

onde todas essas invariantes revestem formas específicas” (BOURDIEU,1983). O tipo de 

interesse que está em jogo nesse campo é o monopólio da autoridade científica, o poder 

simbólico, relacionado às capacidades técnicas de falar e de agir de forma legítima (autorizada e 

com autoridade), que é concedida a um agente por um ato de reconhecimento do grupo.  

 

Crítica e Transformação 

Dependendo da relação que o professor mantém com o conhecimento, sua prática colabora ou 

não para a manutenção do status quo (SHOR; FREIRE, 2003).  No caso de uma prática que 

caminha no sentido de transformação da sociedade, o professor assume o dever de contestar a 

ordem estabelecida, não no sentido de manipulação e menos ainda de dominação, mas no 

sentido de aproximar, cada vez mais, o aluno, em conjunto consigo, da intimidade, da 

complexidade da teia de relações, da razão de ser do objeto em estudo. Conforme Shor e Freire 

(2003), a aula libertadora trabalha no sentido de desvelar a falsa liberdade presente nos mitos, 

no sentido de uma maior compreensão da realidade.  

Dado que a ideologia dominante se expressa  em instâncias externas e internas ao sujeito e que 

elas dizem respeito a expectativas internas de alcançar êxitos já determinados pela ordem 

estabelecida, torna-se responsabilidade do professor, que faz uma opção pela transformação, 

trabalhar favoravelmente tanto para que os sujeitos sejam bem sucedidos na estrutura como para 

perceberem as ideologias introduzidas nas expectativas e as contradições nela existente (SHOR; 

FREIRE, 2003). Nessa perspectiva, a tarefa do professor nas escolas e instituições de ensino 

superior é a de discutir o próprio processo da educação, o que passa por incentivar a curiosidade 

e o rigor dos alunos, não garantindo, mas permitindo que estes percebam as contradições 

existentes na sociedade, possibilitando com isso que alguns continuem de maneira mais 

comprometida nesse processo de transformação. O rigor para Paulo Freire (1998) é inerente à 

produção de conhecimento, prática de pesquisa, permitindo objetivar a prática docente e, 



consequentemente,  a construção da crítica com base na investigação. Nesse sentido, o professor 

pode referenciar sua prática diferenciando-a de um fazer ingênuo. Para Paulo Freire, o ensinar 

exige rigorosidade metódica. 

 
O educador democrático não pode negar-se o dever de, na sua prática docente, 

reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua insubmissão.  Uma de 

suas tarefas primordiais é trabalhar com os educandos a rigorosidade metódica com 

que devem se “aproximar” dos objetos cognoscíveis (FREIRE, p. 28, 1998). 

 

O professor que pensa certo deixa transparecer aos educandos que uma das bonitezas 

de nossa maneira de estar no mundo e com o mundo, como seres históricos, é a  

capacidade de, intervindo no mundo, conhecer o mundo. … Daí que seja tão 

fundamental conhecer o conhecimento existente quanto saber que estamos abertos e 

aptos a produção do conhecimento ainda não existente. Ensinar, aprender e pesquisar 

lidam com esses dois momentos do ciclo gnosiológico: o em que se ensina e se aprende 

o conhecimento existente e o em que se trabalha a produção do conhecimento ainda 

não existente. A “do-discência” e a pesquisa, indicotomizáveis, são assim práticas 

requeridas por estes momentos do ciclo gnosiológico (FREIRE, p. 31, 1998). 

 

Nessa prática, o diálogo é a confirmação conjunta do professor e dos alunos no ato comum de 

conhecer e reconhecer o objeto.  Assim sendo, o diálogo requer uma aproximação dinâmica na 

direção do objeto, quando então o conhecimento não pode ser pensado como uma transferência 

estática de algo que está em princípio de posse do professor. Isso não significa não compartilhar 

algumas “certezas”, mas sim vinculá-las à historicidade da ciência, ou seja, considerar que as 

perguntas surgem e adquirem sentido de acordo com a sociedade e o momento em que vivemos. 

Assim, um conhecimento novo surge e é substituído quando não dá conta de responder às 

questões que estão sendo feitas naquele tempo e lugar (SHOR; FREIRE, 2003).  

  

Metodologia 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa e produziu-se um questionário com questões abertas. Para 

a análise dos dados foi utilizada a análise de conteúdo (BARDIN, 2002). Para encaminhar a 

nossa preocupação com questões relacionadas à formação dos professores universitários no que 

tange a docência, elaboramos um questionário escrito e o aplicamos a todos os docentes de um 

campus. O questionário continha duas questões: “Você encontra dificuldades nas suas 

atividades em sala de aula? Quais?” e “Se você tivesse a oportunidade de refletir sobre suas 

atividades quais temas você escolheria?”  



Os questionários  foram entregues em mãos para cada professor universitário e, de um total de 

aproximadamente sessenta docentes, obtivemos o retorno de trinta docentes. Consideramos aqui 

apenas os registros obtidos de professores universitários que atuam nos Cursos de Física e 

Matemática. 

 

Análise 

 As categorias levantadas abrangeram todos os professores universitários que participaram do 

questionário.  Num esforço de construir um sentido para as respostas dos docentes, 

organizamos, a partir da análise das respostas dadas à primeira questão, um quadro de 

categorias. Definimos três categorias: os que atribuem as dificuldades a outros (alunos e 

estrutura física); os que assumem a sua responsabilidade como um processo individual ou a sua 

prática como um processo social (nesse caso a visão do professor universitário é de uma prática 

enquanto coparticipação); e, por fim, os que não percebem problemas na sua prática.  

Descrevemos então o quadro de categorias e apresentamos as suas subdivisões. Apresentamos 

também, em cada uma delas, a perspectiva dos professores universitários nas escolhas de 

quando se viram diante da tarefa de escolher possíveis temas a serem abordados no projeto 

institucional em questão. Essa leitura é analisada segundo a relação “quem ensina aprende” que 

para Paulo Freire é parte de como o professor compreende a sua participação e o seu 

compromisso na construção do conhecimento.  

 

Categorias e análise  

A partir da análise de questionários realizados com professores da universidade, foram 

constituídas categorias de análise que nos permitiram caracterizar a estrutura, a que os docentes 

estão submetidos,  como uma estrutura formadora.  Através de nossas análises, pudemos elencar 

dois princípios (BOURDIEU, 2004) que sustentam a estrutura nomeada de formadora .  

 

Princípios 

Ao se analisar as respostas ao questionário foi possível identificar dois princípios, princípio da 

disciplinarização e o princípio da heteronomia, que são, em certa medida, antinômicos aos 

dados destacados em uma experiência de formação de professores desenvolvida através da 

relação universidade/escola (FREITAS, 2008), denominada de estrutura formativa. O  princípio 

da disciplinarização manifesta-se na presença de falas e práticas que consideram que a formação 

dá-se prioritariamente pelo oferecimento de disciplinas. Favorece a outorga ao direito de fala 

sobre a prática docente, a sua  teorização, aos pares especialistas. O sujeito não se coloca em 

uma posição de problematizar sua prática. 



O princípio da heteronomia, no qual aparece uma concepção de autoavaliação inerente a 

estrutura, reforça o primeiro princípio e o complementa.  É apreendido a partir da manifestação 

de falas e práticas que consideram  apenas buscas individuais de  “solução” dos problemas de 

ensino/aprendizagem e a não consideração de proposições e definições de um espaço público no 

qual há a necessidade de exposição dos princípios norteadores das normatizações para a ação.  

 

Dificuldades atribuídas a outro  

As respostas colocadas nesta categoria revelam uma visão individualista do processo 

ensino/aprendizagem, isenção da responsabilidade do docente no processo e naturalização da 

cultura. Os professores universitários que nela se inserem propõem temas voltados para a prática 

pedagógica, novas tecnologias e temas gerais que aparecem distantes de qualquer possibilidade 

de problematização. Essa categoria subdivide-se em três, conforme são considerados os 

condicionantes que limitam a prática docente: ausência de requisito necessário; despreparo do 

aluno e insuficiências da estrutura oferecida pela instituição.  

Na subcategoria, “ausência de requisito necessário”, o professor universitário considera 

dificuldades percebidas nos alunos como condicionantes de sua prática. As respostas colocadas 

nela revelam dificuldades quanto à falta de “algo” nos alunos. Exemplificamos com a fala de 

dois docentes. O primeiro refere-se à falta de motivação e interesse dos alunos: Algumas 

dificuldades em relação à motivação dos alunos, falta de estudo, falta de objetivo, indiferença 

em relação ao curso como um todo. E o segundo refere-se à má-educação e à conversa em sala 

de aula: “Os alunos são muito desatentos, conversam muito e não permitem que a matéria 

prossiga no ritmo desejado”.  

Na subcategoria, “despreparo do aluno”, os problemas dos alunos são atribuídos à má formação 

pré-universitária. No exemplo que segue, o docente focaliza o despreparo do aluno no tocante 

ao conteúdo:  

 
As principais dificuldades estão relacionadas com a prática de ensino. O aluno 

ingressante a cada ano, está vindo com uma baixa bagagem de conhecimento, portanto 

deve-se repensar nas metodologias que estão sendo aplicadas e na formação dos 

professores que estão atuando na rede ensino básico.  

 

Na subcategoria, “insuficiências da estrutura oferecida pela instituição”, os condicionantes são 

devidos à estrutura. As respostas colocadas nesta categoria revelam dificuldades estruturais de 

dois tipos: referentes a condições da sala de aula e referentes à infraestrutura de apoio. No 



primeiro caso, são mencionados problemas na sala de aula, tais como acústica, conforto térmico, 

lousa, iluminação, número elevado de alunos, como podemos notar no exemplo que segue:   

 
Falta na infraestrutura, para o bom desenvolvimento das aulas, basicamente falta de 

acústica das salas, refrigeração inadequada nas salas de aula e distribuição 

inadequada do espaço físico das salas para a acomodação dos alunos.  

 

Um segundo exemplo refere-se à infraestrutura de apoio, que compreende multimídia, 

computadores, infraestrutura do laboratório etc.  

 
O problema que tenho vivenciado ao longo dos anos está relacionado à infraestrutura. 

Não se deve deixar de mencionar também a precária infraestrutura dos laboratórios e 

também das salas de aulas, que colaboram para a falta e pouco interesse de grande 

parte dos alunos, que às vezes culmina em grandes descontentamentos e evasões destes 

da universidade.  

 

Baseados em Pimenta e Anastasiou (2002), observamos que nas subcategorias acima 

apresentadas, resultantes da isenção da responsabilidade, o ensinar é entendido como 

consequência. Nessa visão a função do professor universitário é apenas a de transmissor de um 

conteúdo já consolidado, portanto não existe espaço para o ensinar e o aprender na profissão. A 

relação “quem ensina aprende”, que para Paulo Freire é parte de como o professor compreende 

a sua participação e o seu compromisso na construção do conhecimento é reduzida apenas ao 

aluno como aprendiz ou a algo menor, no sentido de que o professor sempre acaba aprendendo 

alguma coisa. O conteúdo pertinente a esse processo já está consolidado e assim o aprender 

algo, quando existe, é algo relegado a um plano inferior. Também as teorias educacionais, como 

observado nos resultados, são relegadas a um plano livre de qualquer problematização, 

mostrando-se prontas e acabadas. Dessa maneira a posse do professor dessas teorias não o 

permite caminhar em espiral, isto é, a apropriação das teorias como algo que ajuda o professor a 

compreender, a contextualizar, a argumentar e explicitar o seu fazer, e a estabelecer a relação 

desse fazer com outras práticas, concernentes ao seus pares.  

Segundo Freire e Horton (2003), o professor ao restringir o seu fazer à prática, sem explicitar a 

teoria na qual sua prática se baseia, e assim vislumbrar a possibilidade de ir além, caminha em 

círculos, isto é, ao não se lançar em se apropriar da teoria se condiciona a uma visão reduzida da 

prática. Nos nossos dados, o professor universitário, ao apresentar possíveis temas, como 

proposta de cursos a serem oferecidos, propõe temas distantes de qualquer problematização, o 

critério de escolha tem um sentido do que é mais agradável individualmente para cada professor. 



A teoria é compreendida como um fim em si e, nesse processo, a relação teoria e prática é 

desconsiderada. Nesse caso, as escolhas, o compromisso social assumido pelo professor, não 

são proclamadas e o professor, isolado dos seus pares, valida a sua própria prática. A sala de 

aula, considerada como local sagrado do professor (PIMENTA; ANASTASIOU, 2002), acaba 

por restringir o processo de validação apenas ao cumprimento de metas propostas pelo 

professor, caminhando para um vazio político e social (FREIRE; HORTON, 2003 ). Nos nossos 

dados, esse vazio, que representa uma visão de neutralidade no ensino, é evidenciada pela 

naturalização da cultura (FREIRE; HORTON, 2003). Nessa cultura, a História não é retomada 

considerando os seus momentos de ruptura, que frutos de concepções antagônicas poderiam 

gerar possibilidades diferentes que a apresentada na História. Ignorando, dessa maneira, as suas 

descontinuidades, a realidade que nos apresenta só pode ser concebida como a única possível. 

Nessa relação o professor não se comporta como um sujeito cognoscente, constituindo o 

problema por um ato intelectual: “Eles (os agentes) estão presentes no por vir, no a fazer, no 

afazer (pragma em grego), correlato imediato da prática (práxis) que não é posto como objeto do 

pensar, como possível visado em um projeto, mas inscrito no presente do jogo”' (BOURDIEU, 

2004). Conforme Bourdieu (2004) a matriz de percepção do sujeito, nesse caso, se encontra em 

sintonia com as estruturas que se apresentam (no caso, em sintonia com os agentes que ocupam 

uma posição dominante na geografia social). Essa matriz vem balizada pela crença do senso 

comum de que o ensinar não exige formação, basta ser produtor de conhecimento em uma área 

específica (PIMENTA; ANASTASIOU, 2002). Nessa linha de desvalorização/valorização, a 

sala de aula é o local sagrado do professor universitário que, inserido nessa lógica de alienação, 

é preservado e protegido pelo isolamento dele próprio. Pimenta e Anastasiou (2002) ressaltam a 

importância do conhecimento científico dos professores universitários em uma determinada área 

específica e ressalta que, embora esses valorizem a produção do conhecimento e com ela lidem, 

não se dão conta da produção científica na área de ensino. Elas chamam a atenção também para 

a distinção dos métodos e objetos quando se transita da produção de conhecimento de uma área 

específica para a produção de conhecimento relacionado a área de ensino.  

 

Responsabilidade assumida  

Revelando significativa responsabilidade no que se refere à docência, os docentes dessa 

categoria claramente admitem que encontram dificuldades para conduzir o processo de 

ensino/aprendizagem. Esse enfoque abrange dois tipos de professores: os que assumem a sua 

responsabilidade como um processo individual e os que assumem sua responsabilidade sobre a 

sua prática como um processo social (nesse caso, a visão do professor universitário é de uma 

prática enquanto coparticipação).  

 



O professor universitário tem uma visão individual do processo 

Nesta primeira subcategoria, as respostas colocadas revelam “falta de algo” e naturalização da 

cultura. Quando perguntados sobre temas importantes para serem discutidos no projeto, esses 

docentes propõem aqueles voltados para a aprendizagem do aluno, para a avaliação e para a 

promoção de maior interação entre disciplinas.  

 

Os dois exemplos que trazemos referem-se a dificuldades encontradas pelo docente. No 

primeiro exemplo, o mesmo preocupa-se com a falta de significado da disciplina que ministra, 

para o aluno: 

 

(Encontro) algumas (dificuldades), como o que responder ao aluno (sobre) onde ele vai 

utilizar o que está sendo passado na prática.  

 

E, no segundo, ele faz referência à falta de conteúdo pedagógico na própria formação:  

 
Sinto dificuldades com relação à minha formação que não é voltada para a área 

pedagógica.  

 

Baseados nos nossos dados podemos destacar a necessidade pela busca individual de conteúdos, 

falta de algo (“choro”), livre da problematização. O professor, nessa lógica, procura se tornar 

mais eficiente, para por em prática um projeto de sociedade que já está posto em contraposição 

ao desenvolvimento do pensamento crítico. O pensamento crítico, enquanto atividade cognitiva 

necessária para a formação do sujeito, nos mobiliza e dessa maneira envolve elevar as nossas 

questões do plano do vivido como “passional”, “natural”, ou “choro”, para um plano que nos 

questiona, remete-nos ao passado, não em um plano contemplativo, mas que nos interroga e 

ajuda-nos a recolocar as questões do presente (CHAUÍ, 2003). A atividade cognitiva necessária 

para a formação do pensamento crítico requer que o indivíduo aprenda a lidar com a 

complexidade, isto é com a interdisciplinariedade, no sentido de compreender, cada vez em 

maior profundidade, a rede de relações que o objeto está inserido e que extrapola o conteúdo 

disciplinar (FREIRE; SHOR, 2003) .  

 

Tem uma visão sociocultural do processo ensino/aprendizagem  

As respostas colocadas na segunda subcategoria, revelam uma visão sociocultural do processo 

ensino/aprendizagem e, também, a assunção da corresponsabilidade que cabe ao docente no 

processo. Por essa razão, todas essas respostas propõem discussões mais amplas de temas, 

incluindo os conjunturais. Trazemos dois exemplos. No primeiro, o docente revela uma 



preocupação com a discussão sobre o processo avaliativo dos alunos  

 
Uma das maiores dificuldades que sempre tive refere-se a processos de avaliação. Será 

que a forma que utilizo para avaliar os alunos é justa, ou não? Talvez pudéssemos 

discutir métodos ou formas de avaliação, etc. 

 

O segundo exemplo refere-se à falta de conexão entre os tratamentos dados ao conhecimento no 

ensino básico e na universidade:  

 
Enfrento dificuldades que decorrem da distância entre o tratamento dado ao 

conhecimento no ensino médio (e fundamental) e o tratamento que procuramos dar na 

universidade. Basicamente, a conversa com os alunos sobre conhecimento é truncada, 

ávida e pouco fértil até que eles cheguem ao terceiro ano, mais ou menos. 

 

Podemos perceber nos dados apresentados que o professor, nesse caso, extrapola o plano 

individual, sua atividade é compreendida como ato social, na medida em que, na composição 

desse objeto, também capta o outro, seu colega exercendo a atividade ou a Escola vinculada ao 

compromisso com a formação. Entendemos que nesse caso há por parte do professor o exercício 

do pensamento crítico (CHAUÌ, 2001, 2003; FREIRE; SHOR, 2003). A composição do 

problema apresentado aponta para a necessidade de se pensar mais globalmente, na 

universalidade, em um plano em que exige uma retrospectiva, o estabelecimento do 

compromisso de um grupo social (professores). Nessa perspectiva valoriza, legitima, o corpo de 

conhecimento constituído, diferentemente da responsabilidade anteriormente apontada, onde o 

conteúdo a ser alcançado é tratado individualmente, não apontando para o corpo de 

conhecimento existente. Podemos dizer que o professor, nesse processo, procura fazer um 

exercício de autoavaliação na medida em que assume o seu processo perante os outros, a sua 

responsabilidade, o que extrapola o plano de pensar a sala de aula de maneira individual. Nesse 

discurso, o professor universitário mostra-se  atraído por um “curso” seletivo, isto é, focado em 

um determinado tema que identifica como problemático.  

Embora nesse último caso, exista um compromisso com a formação para a docência, esse 

compromisso só antevê a possibilidade de formação individual do docente e não a formação 

dentro de um grupo organizado (FREIRE; SHOR, 2003) que observa e questiona o contexto no 

qual está inserido, planeja-se e desenvolve um trabalho intelectual, e que traz cada vez mais 

pessoas para pensar o próprio grupo, enquanto estrutura formativa, para participar do núcleo 

intelectual (FREITAS, 2008; CARVALHO; MARTINEZ; OLIVEIRA, 2007).  

Podemos perceber nessas duas subcategorias que a visão do processo ensino/aprendizagem, se 

individualista ou social, é pensada dentro de uma estrutura formadora (BOURDIEU, 2002). 



 

Ausência de dificuldades  

Os docentes desta categoria não percebem dificuldades na sua prática docente, ou então, 

percebem apenas dificuldades mínimas. Não por acaso, as respostas nelas colocadas são 

ambíguas tanto no tocante à abrangência da visão do processo de ensino/aprendizagem, se 

individualista ou social, como no tocante à assunção da responsabilidade pessoal. Os docentes 

podem não encontrar dificuldades, quer seja porque não possuem instrumental teórico prático 

para percebê-las, quer seja porque as percebem e estão sabendo lidar com elas. Trazemos dois 

tipos de exemplos: “Nada significativo”' e “Não tenho encontrado dificuldades com meus 

alunos em sala de aula”.  

 

Conclusão 

A partir da análise dos questionários, e em todas as categorias apresentadas, identificamos uma 

ênfase na formação individual, dentro de uma estrutura formadora, e não na constituição de um 

grupo organizado que atua como uma estrutura formativa, encontrado na experiência de um 

Projeto desenvolvido entre a universidade/escola. Essa formação foi veiculada nesse Projeto, 

através dos princípios da interdisciplinaridade e autoavaliação, possibilitando a crítica ao 

instituído, que não se realiza de maneira isolada, sem que haja apropriação de uma cultura geral 

e sem que o sujeito assuma compromisso individual e coletivo (Chauí, 2001). 

 Os resultados obtidos dessa análise possibilitaram apresentar um contraste entre a realidade 

percebida pelos docentes, no seu trabalho dentro dos departamentos e nas salas de aula no 

ensino superior, e uma situação produzida pelo Projeto Urubunesp realizado no período de 2002 

a 2005 (FREITAS, 2008). Nesse trabalho os sujeitos são caracterizados como inseridos em um 

jogo social onde determinadas práticas e interesses  são válidos e perseguidos (BOURDIEU, 

1983, 2002).  

Na estrutura nomeada como formadora  a formação docente é pensada em um quadro 

compatível com a categoria freiriana de naturalização da cultura (FREIRE; HORTON, 2003). 

Devemos considerar, no entanto, pelo fato de que a estrutura que está posta se encontrar 

introjetada em cada indivíduo, no fazer do indivíduo, estrutura como estruturante (BOURDIEU, 

2002), que é necessário também, um trabalho intelectual para constituirmos essa estrutura 

(FREITAS, 2008).  Nesse sentido, essa estrutura é também  uma construção teórica. Através de 

nossas análises, pudemos elencar dois princípios (BOURDIEU, 2004) que sustentam uma 

estrutura. Nela, o discurso apresentado caminha em direção ao oferecimento de disciplinas, da 

área de educação, onde as relações entre essas e a docência, quando realizadas, ficam a cargo do 

individuo e a autoavaliação é compreendida apenas como uma busca individual de  “solução” 



em contrapartida a proposição e definição de um espaço público no qual há a necessidade de 

exposição dos princípios norteadores das normatizações para a ação. Na categoria  “visão 

sociocultural do processo ensino/aprendizagem”  podemos dizer que o encaminhamento das 

dificuldades apresentadas ser  deslocado de um plano apenas individual para ser realizado no 

coletivo de seus pares, dependerá de uma visão do processo de ensino aprendizagem que 

contemple a construção de um espaço coletivo. Esses princípios, nos nossos dados, são 

expressos  através  de práticas nas quais é reconhecido  que basta a formação em uma 

determinada área específica; o direito à autonomia é associado ao isolamento do professor e o 

direito à palavra se restringe aos especialistas.    
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Resumo: 

Do conjunto de pesquisas brasileiras (teses e dissertações) sobre a docência universitária, 

poucas têm como foco os profissionais liberais (engenheiros, médicos, advogados, entre outros) 

que atuam como professores. Os trabalhos até então realizados indicam, de modo geral (a) a 

presença expressiva de profissionais liberais no quadro docente dos cursos que formam 

profissionais representantes desse grupo; (e) estes são recrutados do mercado de trabalho pelo 

que se destacam na profissão; (c) nas instituições de ensino onde trabalham não se tem uma 

política específica e contínua de acompanhamento e formação pedagógica desse quadro de 

professores; (d) a prática desses docentes é fortemente guiada pelos conhecimentos da profissão 

que exercem como profissionais liberais no mercado de trabalho e tendente a reproduzir seus 

antigos professores. Pretendendo contribuir para ampliar o conhecimento em torno desse tema, 

trazemos um trabalho com foco na (auto) formação de uma profissional farmacêutica para a 


