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1.1. Sexo         __ Feminino                                   __Masculino 
 
1.2 . Faixa etária  
 
                     Abaixo de 30 anos                       31 e 40 anos 
                     41 e 50 anos                                 Acima de 50 anos 
 
1.3. Qual sua formação? 
 
1.4. Qual é sua profissão? 
 
 
2 – EM RELAÇÃO A FUNÇÃO DOCENTE 
 

2.1 Há quanto tempo exerce a função docente no ensino superior? 

2.2 Como ingressou na função docente? 

2.3 Já participou de alguma formação na área? 

 Em relação a pergunta anterior: 

2.4 Para sim: Onde? Quem promoveu?  Qual a contribuição lhe trouxe? 

      Para não: Sente falta deste tipo de formação? Ou de algo para o exercício da função docente? 

2.5 Para você ser professor é profissão? 

2.6 O que pensa sobre a profissão: professor? 

2.7 Que formação para a docência? Pesquisa? Didático-pedagógica? 
2.8 Você se sente preparado para exercer a função docente, diante das exigências, para o exercício 

desta função? 

 

6.82. 

Título: 

A importância da história na formação docente para o ensino superior 
Autor/a (es/as):  

Oliveira, Terezinha [Universidade Estadual de Maringá] 

Perin, Conceição Solange Bution [Unespar - Campus Fafipa – Paranavai] 

Resumo: 

Por meio da história conservamos nossas identidades, construímos nossos ideais de cidadania e 

nos tornamos sujeitos de nossos atos. O professor do ensino superior é o profissional que forma 

a pessoa que atuará na formação de indivíduos que exercerão as mais diversas funções na 

sociedade. Assim, é fundamental que ele conheça o passado e as condições nas quais as relações 

humanas foram e são forjadas. O professor torna seus alunos (as) cidadãos (ãs) quando conhece 
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a realidade que o cerca, quando age conscientemente e, por conseguinte, entende o ensino não 

como um meio, mas como um fim, ou seja, concebe o ensino como o caminho para formar 

pessoas que, em geral, agem em virtude de seus interesses, mas não se esquecem que vivem em 

comunidade. Este convívio é condição da própria existência dos homens. Este saber é 

proporcionado pela história. Atualmente, no Brasil, há uma inclinação para a especificidade da 

formação, sem se preocupar com o aspecto geral da pessoa. Os cursos formam profissionais 

com um grau de especificidade que não possibilita que eles tenham conhecimentos para além da 

área específica. Há uma separação entre as disciplinas de natureza teórica e as da prática. Essa 

cisão é produzida por uma concepção de conhecimento que não compreende o homem na sua 

totalidade. Por trilharmos o caminho da história social, entendemos que é impossível separar o 

conhecimento teórico do saber prático porque nossas ações resultam da forma como pensamos e 

entendemos os homens. Como concebemos o ensino vinculado ao conhecimento, pensamos o 

professor como aquele que compreende que ensinar é permitir ao outro a possibilidade da 

transformação e, por conseguinte, na interação com outro, produzir em si mesmo 

transformações cotidianas. Elegemos como documento de análise uma questão tratada por 

Tomás de Aquino, século XIII, intitulada Sobre o Ensino. Nela, ele reflete sobre a importância 

de o professor ser aquele que professa o saber e humaniza a pessoa. Esta escolha coincide com o 

Congresso e com alguns de seus objetivos. A ênfase na importância da história para a formação 

docente aponta para um dos problemas candentes no ensino superior que é a fragilidade e a 

fragmentação do conhecimento. Sob este aspecto promovemos trocas de experiências com 

vistas a produzir melhorias na qualidade do ensino superior. Ao trazermos uma reflexão que 

privilegia a história e a história da educação medieval, abrimos a possibilidade para um debate 

mais amplo e interdisciplinar no âmbito do saber universitário. Com a recuperação da memória 

de um professor e de uma instituição que se constitui, até hoje, o lócus de formação de 

professores para o ensino superior no Ocidente, a Universidade, poderemos, pelo exemplo da 

história, apontar caminhos para os desafios que são postos a nós, docentes universitários que 

formamos docentes, mas, acima de tudo, pessoas que compõem a sociedade do século XXI. 

Palavras-chave: 

Conhecimento. História. Universidade. Tomás de Aquino. 

 

Por meio da história conservamos nossas identidades, construímos nossos ideais de cidadania e nos 

tornamos sujeitos de nossos atos. O professor do ensino superior é o profissional que instrui a pessoa 

que, por sua vez, atuará na formação de indivíduos que exercerão as mais diversas funções na 

sociedade. Assim, é fundamental que ele conheça o passado e as condições nas quais as relações 

humanas foram e são forjadas. O professor torna seus alunos(as) cidadãos(ãs) quando conhece a 
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realidade que o cerca, quando age conscientemente e, por conseguinte, entende o ensino como um 

caminho para formar pessoas que, em geral, agem em virtude de seus interesses, mas não se esquecem 

que vivem em comunidade. Esse convívio é condição da própria existência dos homens. Este saber é 

proporcionado pela história. Atualmente, no Brasil, há uma inclinação para a especificidade da 

formação, sem se preocupar com o aspecto geral da pessoa. 

Os cursos formam profissionais com um grau de especificidade que não lhes oferece conhecimentos 

para além da área específica. Há uma separação entre as disciplinas de natureza teórica e prática. Essa 

cisão é produzida por uma concepção de conhecimento que não compreende o homem na sua 

totalidade. Por trilharmos o caminho da história social, entendemos que é impossível separar o 

conhecimento teórico do saber prático porque nossas ações resultam da forma como pensamos e 

entendemos os homens. Como concebemos o ensino vinculado ao conhecimento, pensamos o 

professor como aquele que compreende que ensinar é permitir ao outro a possibilidade da 

transformação e, por conseguinte, na interação com outro, produzir em si mesmo transformações 

cotidianas. Elegemos como documento de análise texto de Tomás de Aquino, século XIII, intitulado 

Sobre o Ensino. É uma reflexão sobre a importância de o professor ser aquele que professa o saber e 

humaniza a pessoa. Esta escolha coincide com o Congresso e com alguns de seus objetivos. A ênfase 

na importância da história para a formação docente aponta para um dos problemas candentes no 

ensino superior, que é a fragilidade e a fragmentação do conhecimento. Pretendemos trocar 

experiências com vistas a produzir melhorias na qualidade do ensino superior. Ao trazermos uma 

reflexão que privilegia a história e a história da educação medieval, abrimos a possibilidade para um 

debate mais amplo e interdisciplinar no âmbito do saber universitário. Com a recuperação da memória 

de um professor e de uma instituição que se constitui, até hoje, o locus de formação de professores 

para o ensino superior no Ocidente, a Universidade, poderemos, pelo exemplo da história, apontar 

caminhos para os desafios que são postos a nós, docentes universitários que formamos professores, 

mas, acima de tudo, pessoas que compõem a sociedade do século XXI. 

Dessa perspectiva, traremos para o nosso debate alguns historiadores e sociólogos que permitirão 

nossas reflexões acerca da importância da história para a formação de pessoas conscientes, 

especialmente àqueles que se destinam à docência. Assim, na medida em que nosso diálogo com os 

autores está vincula a inquietação com a formação da pessoa, apontamos ao leitor o caminho que 

trilharemos a seguir. Em primeiro lugar, buscaremos em dois autores da Sociologia reflexões que 

indiquem, em linhas gerais, a importância do sentido e do sentimento de pertença do homem. Em 

segundo, por meio de dois autores medievalistas, destacaremos a relevância da história para o 

entendimento da memória e do tempo na construção das relações sociais. Por fim, analisaremos um 

escrito do mestre Tomás de Aquino como exemplo de como um mestre pode, pelo ensino, formar 

pessoas com o sentimento de pertença social. 



4532 

 

 

1. Diálogo com a Sociologia 

O conhecimento de formulações de autores de outros tempos que não o nosso é fundamental para que 

possamos entender e ensinar o sentido de homem na sociedade. Evidentemente, não travaremos aqui 

um embate entre uma perspectiva evolucionista e religiosa da origem e o comportamento dos homens, 

seja porque esta não é nossa questão, seja porque este é um debate travado há muito tempo pela e na 

história e do qual pouco proveito poderá trazer para o nosso objeto. Nosso interesse é entender de que 

maneira o homem pode, pelo conhecimento, SER uma pessoa atuante no seu tempo presente. 

Principiemos nosso diálogo considerando as formulações de Durkheim (1858-1917) acerca da 

importância da moral para homem viver em sociedade. Seu ponto de partida é que os homens só 

podem ser entendidos como tais se pensados a partir da ideia de comunidade ou de Grupo. “A moral 

começa, pois, onde começa a ligação com um grupo, qualquer que ele seja” (DURKHEIM, 1970, p. 

45). 

É muito importante a observação de que não há moral fora de um grupo social. Esta moral é forjada no 

interior das relações sociais e, ainda que, aparentemente, seja externa ao individuo e defina o seu 

comportamento de fora para dentro, as atitudes individuais interferem na definição da moral coletiva. 

Há, assim, uma sintonia entre o que o homem estabelece como moral e o estabelecido na 

sociedade/grupo como padrão geral de moral. Com efeito, é a moral social que possibilita a criação de 

regras comuns aos homens; são estas que permitem a existência de certa harmonia na comunidade, 

ainda que ela seja composta por pessoas e interesses distintos, pois o que prevalece sobre o individuo é 

a moral social. 

Um outro aspecto precisa ser considerado da passagem de Durkheim: é o princípio de que o homem 

almeja a vida em sociedade7. De acordo com o autor, todos aspiram a vida em comum, pois ainda que 

os homens sejam indivíduos singulares, suas vidas só adquirem dimensões sociais se estes conviverem 

com o outro.  

A moral social formulada por Durkheim não é imutável e igual para todos os tempos históricos, posto 

que em cada época, em virtude das relações sociais estabelecidas e pelas instituições erigidas pelos 

próprios indivíduos, os valores morais são alterados. Por isso, cada momento tem uma moral peculiar. 

“Para cada povo, em um momento determinado de sua história, existe uma moral e é em nome dessa 

moral vigente que os tribunais condenam e a opinião julga” (DURKHEIM, 1970, p. 46-47). 

                                                           
7 Esta formulação já nos foi apresentada por Aristóteles, na Política quando afirma que o homem é um ‘animal 
politico’. Se considerarmos a ideia de sociedade como um princípio político, na República de Platão, 
particularmente no livro 4, nos deparamos com um projeto de vida comum, no qual todos convivem e trabalham 
com todos. 
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Na verdade, a observação de Durkheim só reforça a ideia de que, na sociedade, tudo é regido pelos 

atos humanos, portanto, a naturalização destes atos implica na ausência de compreensão do tempo 

presente. Como cada tempo histórico possui características inerentes àqueles homens e como a moral é 

por essência a definição dos comportamentos dos homens enquanto indivíduos singulares mediados 

pelo corpus da comunidade, não existe uma moral social atemporal. Segundo Durkheim, é de acordo 

com esta moral que as leis sociais são firmadas, as ações humanas realizadas.  

Este aspecto nos é bastante importante porque, em geral, quando ensinamos um conteúdo aos 

nossos(as) alunos(as), precisamos sempre ressaltar que não se trata de um conhecimento verdadeiro e 

imutável, mas, sim, de um saber cuja validade é datada pelo tempo em que foi elaborado e construído. 

Apenas sob este aspecto que a história torna-se um conhecimento importante porque é a explicitação 

de que o pensamento, as relações, as instituições, a moral, a educação, são sujeitas às vicissitudes que 

atingem os homens. Por conseguinte, estão submetidas a constantes transformações. Se ensinarmos 

aos nossos alunos um conhecimento como inalterável, não permitiremos que ele perceba que suas 

ideias e concepções também podem ser modificadas. Por conseguinte, não criamos nele a 

possibilidade de desenvolver a consciência em relação aos seus atos. 

Eis como Durkheim apresenta esta questão da formação da consciência no âmbito da moral. “Quais 

serão estes sujeitos conscientes? Aí está o problema. Um ato não pode ter mais que duas espécies de 

finalidades: 1o. O indivíduo que sou; 2o. Outros seres além de mim [...]” (DURKHEIM, 1970, p. 56). 

Os homens, bem como seus atos morais, segundo o autor, só existem em relação a duas condições: do 

homem para consigo mesmo e dele para com a sociedade, ou seja, só agimos em face destas duas 

situações. Ainda que esta afirmação pareça ser muito simples, ela sintetiza a essência do ser humano, 

posto que existimos exatamente deste modo, por nós e pelo outro. 

Mais adiante, nas suas reflexões, o autor observa que os atos morais do individuo, ainda que 

praticados por um homem, explicitam o estado da sociedade, pois este indivíduo pensa e age de acordo 

com as regras do coletivo. “É o estado da sociedade e não o estado da opinião que se deve atingir. [...] 

A ciência da moral, tal como a entendo, não é senão um emprego mais metódico da reflexão, posta a 

serviço dessa mesma finalidade” (DURKHEIM, 1970, p. 71). 

As palavras do autor apontam para os aspectos iniciais e essenciais da nossa reflexão neste texto: a 

importância de formar pessoas que possuam o sentimento de pertença e que pela sua consciência 

saibam que todos os seus atos interferem no todo das relações e instituições, por conseguinte, terem 

consciência de que são seus atos que definem, também, os rumos da sociedade. Não há, nesse sentido, 

uma separação entre o individuo e a sociedade, uma vez que o individuo somente existe enquanto 

integrante de um grupo. No entanto, o seu agir singular interfere nos rumos do coletivo.  
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Essa mesma ideia apresentada por Durkheim, em fins do século XIX e inicio do XX, também é 

encontrada em outro sociólogo, Halbwachs (1877-1945). Em sua obra Memória Coletiva, o autor 

evidencia o quanto os homens são, a um só tempo, individuo e coletivo. “Mas nossas lembranças 

permanecem coletivas, e elas nos são lembradas pelos outros, mesmo que se trate de acontecimentos 

nos quais só nós estivemos envolvidos, e com objetos que só nós vimos. É porque na realidade, nunca 

estamos sós”. (HALBWACHS, 1990, p. 25).  

De acordo com o autor, nenhuma lembrança é individual porque os homens existem sob a forma de 

coletivo. Por mais que um episódio possa lhe parecer ‘seu particular’, como o sujeito não existe 

sozinho, mas está sempre em companhia de outros personagens, eles também estão presentes no 

acontecimento preservado na memória singular. 

  

No primeiro plano da memória de um grupo se destacam as lembranças dos acontecimentos e 

das experiências que concernem ao maior número de seus membros e que resultam quer de 

sua própria vida, quer de suas relações com os grupos mais próximos, mais frequentemente 

em contato com ele. (HALBWACHS, 1990, p. 45).  

 

É, pois, este sentido de pertença que precisamos despertar nos nossos alunos para que  possam 

desenvolver a essência de sua consciência, ou seja, de que tudo o que fazem interfere e tem a 

interferência dos outros, aos quais, de algum modo e razão, possuem laços de proximidade. As 

atitudes que, em geral, tomamos no cotidiano é sempre resultado do que somos e sentimos e este sentir 

está amalgamado à existência coletiva.  

Do ponto de vista de Halbwachs, há sempre no homem esta situação dupla: a lembrança de sua vida 

individual, permeada pela ação do outro, por isso a sua memória é individual e coletiva.  

 

Se essas duas memórias [individual e coletiva] se penetram frequentemente: em particular se a 

memória individual pode, para confirmar algumas de suas lembranças, para precisá-las, e 

mesmo para cobrir algumas de suas lacunas, apoiar-se sobre a memória coletiva, deslocar-se 

nela, confundir-se momentaneamente com ela; nem por isso deixa de seguir seu próprio 

caminho [...] (HALBWACHS, 1990, p. 54-55).  

 

A nosso ver, essa considerações são fundamentais para o exercício cotidiano do ensino e da 

aprendizagem porque a grande dificuldade com que nos deparamos, no presente, é fazer com que o 

aluno saiba que pertence ao universo da universidade e que, após a sua permanência neste lócus, ele 

próprio será um sujeito que também formará pessoas. Deste modo, nós não precisamos somente fazer 
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com que o aprendiz se sinta pertencente ao grupo da instituição e do núcleo do qual fazem parte ele, o 

professor, a universidade, a comunidade, enfim, o país, mas, o aspecto tão importante quanto este é o 

fato dele, aluno, também exercer, dentro em breve, um outro papel na sociedade, o de mestre.  

Com efeito, a condição de aprendizagem é, ao mesmo tempo, formativa e transformadora, pois, aquele 

que aprende hoje ensinará no futuro. Sob este aspecto a ideia apresentada por Halbwachs de memória 

coletiva e individual precisa, a nosso ver, ser internalizada tanto no aluno quanto no professor. No 

professor, porque ao ensinar ele tem que ter a clareza que os conteúdos que sabe e procura transmitir 

fazem parte do seu universo de conhecimentos e também pertenceu a outros homens em outros 

tempos. São, portanto, ‘acontecimentos’ passíveis de interpretações diversas e a única certeza que 

possui é o ‘fato’. Mas, mesmo este advém de uma memória coletiva e singular. O aluno, por seu turno, 

precisa ter claro que o acontecimento com o qual toma contato, por meio do conhecimento do 

professor, é proveniente de ação de homens de outros tempos que não o seu. Logo, ele não pode julgar 

os atores deste acontecimento, mas saber que, muito provavelmente, foram as ações destes homens 

que possibilitaram a ele, sujeito do presente, a sua dada condição de existência. Tomemos como 

exemplo um ‘grande acontecimento’ como a Revolução Francesa. Para a realidade brasileira, de uma 

sala de aula no ensino de história, no século XXI, ela é apenas e tão-somente um episódio, mas para a 

formação da nossa identidade de cidadão do mundo ocidental, ela foi a condição de cidadania e de 

liberdade, posto que foi após a sua eclosão que uma multiplicidade de direitos e deveres foram 

conquistados e instituídos nas sociedades do Ocidente.  

Desse modo, a forma como a revolução é ensinada e aprendida é a condição para a formação do 

cidadão consciente de seu sentido de pertença: ao final deste conteúdo o aluno pode ter tido a 

informação sobre mais um episódio da história do século XVIII, ou ter assimilado condição de 

cidadania. Exatamente por isso o conhecimento, como condição de transformação, diz respeito ao 

professor e ao aluno. Para aqueles que ensinam e aprendem a revolução Francesa somente como um 

acontecimento é tão-somente informação e conteúdo; para aqueles que ensinam e aprendem como uma 

ação resultante de atos humanos comprometidos com a vida em comum, trata-se de um motor no qual 

a memória individual e a coletiva se constituem condições de mudanças. Na primeira condição o aluno 

sai com uma informação na segunda, com uma possibilidade de reflexão e de produção de 

conhecimento. É essa última condição que cria a possibilidade de cidadania, posto que desperta o 

sentimento de pertencimento social. 

 

2. A história como possibilidade de conhecimento 

Se os sociólogos nos possibilitam entender o sentido de homem individual e coletivo, os historiadores 

nos permitem uma noção de homem no tempo ou, dito de outro modo, a compreensão de que somos 
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sempre sujeitos de um momento especifico. No entanto, entender este presente implica estarmos 

inseridos em uma complexidade de temporalidades que envolvem passados e futuros. Como já 

informamos, no início, nos pautaremos em dois autores franceses do século XX. 

Principiemos por Marc Bloch (1866-1944) e a obra Introdução à História. Nela, o autor nos aponta 

diversos aspectos que julgamos relevantes para o entendimento de que a história é condição para 

formação de cidadãos. A primeira ideia que destacamos é o fato de que a história e o historiador são 

essencialmente processos em mudanças.  

 

Aprendemos que também o homem mudou muito: no seu espírito e, provàvelmente, até nos 

mais delicados mecanismos do corpo. [...] Convimos, todavia, em que existe na natureza 

humana e nas sociedades humanas um fundo permanente. Se assim não fosse, os próprios 

vocábulos de “homem” e de “sociedade” não significariam coisa nenhuma (BLOCH, 196?, p. 

42). 

 

De acordo com o autor, as mudanças ocorrem, cotidianamente, na vida dos homens e atingem suas 

relações sociais. Contudo, há sempre, independente do tempo, a permanência do homem e da 

sociedade. Essa questão apontada por Bloch é muito relevante quando nos dedicamos a formar pessoas 

cidadãs que se destinarão ao oficio de professor. Devemos estar atentos, constantemente, para a ideia 

de mudança que acompanha os homens e as instituições sociais, posto que as pessoas tendem a 

considerar o presente como a forma natural de os homens serem e viverem e o passado é algo obscuro 

e anacrônico. Tomemos como exemplo a universidade e o livro, material indispensável ao ensino. As 

universidades como locus do ensino e da aprendizagem surgem no século XIII e, ainda que 

profundamente modificada, no século XXI, ela continua a ser a ambiência na qual se ensina e se 

aprende. A mesma analogia é válida para o livro, pois, ainda que ele exista há muitos anos, a forma de 

concentração de um tema, que é divulgada entre as pessoas, data do século XII, aproximadamente. 

Contudo, a sua estrutura modificou-se muito. Por ocasião do seu surgimento e disseminação, ele era 

confeccionado sob a forma de pergaminho. Com a descoberta da prensa, ele passou a ser impresso no 

papel e em larga escala. Atualmente, com os avanços da tecnologia de informação, ele está assumindo 

a forma digital. Todavia, ainda que tenham ocorrido todas estas mudanças, ele continua a ser o que 

era: um livro (um objeto que contém em si um conjunto de informações relevantes para o 

conhecimento). 

O segundo aspecto que julgamos importante a ser salientado na abordagem de Bloch diz respeito à 

relevância do passado para o entendimento da história. Para o autor é um equívoco considerar que a 

história cuida do passado porque os homens, em qualquer tempo histórico, vive do e no presente. Por 

conseguinte, o passado, enquanto algo que deixou de existir, não pode ser objeto de ciência. Nesse 
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sentido, o debate torna-se significativo para nós posto que o passado só é morto para aqueles que não 

entendem o sentido de mudança nos acontecimentos. Caso considerarmos somente o presente como 

conseguiríamos explicar que chegamos a vida adulta? Qual seria o papel de nossos pais e parentes na 

construção de nosso presente? Evidentemente a grande dificuldade que Bloch aponta é para o fato de 

que não percebemos que com a história ocorre o mesmo que acontece com as nossas vidas: há sempre 

permanências e rupturas que possibilitam o nosso caminhar tanto como indivíduos como cidadãos de 

um dado país. As nossas instituições, tal como nossas relações pessoais, sofrem as vicissitudes de 

nossas ações. Logo, o passado também é vida, só que de outros homens e instituições.  

É dessa perspectiva que Bloch considera a história a ciência do homem no tempo, porque ela permite 

que entendamos os homens independentes de estarem vivos ou mortos, porque o que morreu do 

passado foi o indivíduo, mas o homem deste tempo permaneceu vivo já que a história o mantém como 

tal. “Só há, pois, uma ciência dos homens no tempo e que tem de vincular incessantemente o estudo 

dos mortos ao dos vivos” (BLOCH, 196?, p.45). Do ponto de vista do autor, estes dois tempos estão 

entrelaçados e são amalgamados pela interferência que o passado exerce sobre o presente do individuo 

e das instituições. 

Se em Bloch verificamos o papel essencial da história enquanto condição de permanência dos homens 

e de suas relações sociais, em Le Goff (1924) depreendemos o quão a história é importante para a 

construção de um ideário de sociedade. Segundo ele, o conhecimento do passado, da história, implica 

na construção de uma mentalidade social que ultrapassa o sentido de pertença ao grupo e possibilita a 

noção de nacionalidade. No texto Passado/Presente, o autor chama-nos a atenção para os problemas 

que podem acarretar a uma nação, no âmbito da construção de uma mentalidade coletiva, “[...] a 

ausência de um passado, pode ser fonte de grandes problemas de mentalidade ou identidade coletiva: 

como é o caso das jovens nações, principalmente das africanas” (LE GOFF, 2003, p. 208). 

O conhecimento do passado propicia a uma nação, por conseguinte, aos seus indivíduos, a 

permanência de dadas instituições e tradições que se constituem nas raízes de sustentação de um país. 

Le Goff destaca os problemas das jovens nações porque nelas estas tradições estão ausentes, seja 

porque não foram preservadas, seja porque não existiram enquanto identidade de grupo. Isso provoca 

fragilidade no sentido de pertença. Nesse sentido, ainda que a tradição e o passado possam se tornar 

‘fardos pesados’, são condição de existência do presente. 

Em outra passagem o autor destaca que o entrelaçamento existente entre os tempos na história é 

condição da vida dos homens. 

 

[...] a realidade da percepção e divisão do tempo em função de um antes e um depois não se 

limita, em nível individual ou coletivo, à oposição presente/passado: devemos acrescentar-lhe 
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uma terceira dimensão, o futuro. Santo Agostinho exprimiu, com profundidade, o sistema das 

três visões temporais ao dizer que só vivemos no presente, mas que este presente tem várias 

dimensões, “o presente das coisas passadas, o presente das coisas presentes, o presente das 

coisas futuras (Confissões, XI, 20-26) (LE GOFF, 2003, p. 209). 

 

A passagem é muito elucidativa acerca da relação entre os tempos na vida dos homens e das nações. 

Ele próprio faz uso da história ao recuperar um autor de um tempo distante do seu (Agostinho de 

Hipona) para evidenciar a estreita relação entre passado, presente e futuro. As pessoas são a um só 

tempo os três tempos, daí a relevância de ensinar e aprender a história porque é nela que estão 

refletidas todas as experiências da vida e das instituições humanas. Se pretendemos que nossos alunos 

sejam pessoas conscientes e se tornem professores também formadores de seres conscientes é preciso 

que ensinemos a eles que tudo e o todo de suas existências são circundados pelo tempo. Daí a 

relevância de se entender o tempo como algo essencial a vida dos homens, mas não somente o tempo 

do presente. “Nas sociedades, a distinção do presente e do passado (e do futuro) implica essa escalada 

na memória e essa libertação do presente que pressupõem a educação e, para além disso, a instituição 

duma memória coletiva a par da memória individual” (LE GOFF, 2003, p. 210). 

Sob certos aspectos, nessa compreensão e valorização do tempo, Le Goff, recupera a ideia que está em 

Halbwachs, que é a compreensão dessa memória coletiva junto com a individual que insere os tempos 

da história. Contudo, o medievalista aponta um aspecto crucial para o entendimento das mentalidades 

coletivas, que é a necessidade de superação de uma concepção de história prenhe de presentismo. 

Um último aspecto que julgamos relevante a ser considerado na concepção de Le Goff e que, 

certamente, nos auxilia na relevância que estamos destacando acerca do conhecimento da história para 

a formação de pessoas/professores cidadãos é a ideia de historiador e, junto com ela, a noção de 

documento. Para o autor, historiador é aquele que compreende os acontecimentos humanos a partir 

dessa compreensão de tempo. Por conseguinte, não existiria um historiador especialista, mas um 

homem que compreende os homens e suas instituições e, pautando-se na vida contidas nelas, cria a 

história. Essa formulação aparece quando o autor faz uma descrição de um professor que o teria 

influenciado a seguir os rumos da história. “Para mim, é o grande historiador da Idade Média. Pois 

esse é o poder do historiador: saber falar de todas as épocas senão de todas as civilizações. A história 

sai das questões propostas pelo historiador (LE GOFF, 2008, p. 22). 

O historiador não seria aquele que busca o documento para dele fazer a história, mas é o contrário, é 

aquele que possui uma questão/problema do seu presente e volta-se para o acontecimento para buscar 

entender suas raízes e compreender o acontecimento em seu nascimento. Nesse sentido, não é o 
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passado que o faz ‘fazer’ a história, mas o seu presente que está imbricado no passado. O outro 

aspecto que nos é suscitado por Le Goff acerca da construção da história é a noção de documento8.  

 

[...] Aprendi com meus mestres dos Annales que é o historiador que cria o documento, que 

confere os traços, a vestígios, como Ginzburg, o status de fonte. O questionário do historiador 

– as questões que levanta para si e que levanta em relação ao documento (uma parte essencial 

do seu ofício) – constitui a base da historiografia, da História (LE GOFF, 2008, p. 38). 

 

Acerca da noção de documento Le Goff nos aponta duas questões que devem ser consideradas no 

ensino da história. A primeira é a necessidade da existência do documento para que se conheça e se 

faça história. Por isso é que ele indica as diferenças entre o historiador de ofício e o amador. O 

historiador de ofício conhece a fonte, a manuseia, tece comparações, constrói aproximações, ou seja, 

retoma a vida do documento. O ‘historiador de segunda mão’ não pode fazer isso porque não conhece 

a fonte, apenas possui fragmentos do documento. Contudo, o próprio autor faz ressalvas acerca da 

relevância da fonte para a construção da história. Le Goff destaca que não está dando ao documento a 

supremacia na história e também não considera que o documento fala por si mesmo, como o fizeram 

os positivistas. Não! A validade do documento é dada pela questão do presente que o historiador 

suscita nele, são os vestígios do presente que se constituem em fonte para o historiador. É essa fonte, 

recuperada pelo historiador, que o permite questionar e analisar o presente e tornar a história, como 

afirmara Bloch, ciência do tempo.  

São estas percepções de homem e de história que nos permitem em encontrar em Tomás de Aquino, 

um mestre do século XIII, o exemplo importante na história para a ‘difícil arte de ensinar’9 na 

atualidade. 

 

3. Um exemplo de mestre em Tomás de Aquino 

Tomas de Aquino foi um mestre da Universidade de Paris entre os anos de 1250 a 1270. Foi um 

teólogo mendicante que absorveu como poucos mestres de então as duas naturezas de conhecimento 

que se irradiava no seu tempo: o saber aristotélico e o evangélico. Como homem de seu tempo, 

compreendeu os homens e suas relações a partir destas duas correntes teóricas. Procurou na história10 

                                                           
8 Não nos aprofundaremos neste debate sobre a noção de documento embora saibamos da sua importância, mas 
no caso deste texto, ele faria com que nos afastássemos da questão central. 
9 Encontramos esta expressão em Kant, na obra Sobre a Pedagogia. 
10 O conceito de história que estamos usando aqui não é o mesmo dado a disciplina de história, cunhado no 
século XIX, mas sim, ao entendimento do passado como saber. 
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uma definição de homem e a encontrou nas formulações aristotélicas. Desse modo, tal como os 

sociólogos e os historiadores por nós vistos, o mestre Tomás entende o homem como um animal 

político, como o definiu Aristóteles. 

 

É, todavia, o homem, por natureza animal sociável e político, vivendo em multidão, ainda mais 

que todos os outros animais, o que se evidencia pela natural necessidade. [...] Foi, porém, o 

homem criado sem a preparação de nada disso pela natureza, e, em lugar de tudo, coube-lhe a 

razão, pela qual pudesse granjear, por meio das próprias mãos, todas essas coisas, para o que 

é insuficiente um homem só. [...]. Logo, é natural ao homem viver na sociedade de muitos 

(TOMÁS DE AQUINO, L. 1, c. II).  

 

Nessa passagem fica explicito o fato de que o mestre Tomás pensa o homem como um ser que nasceu 

para viver em sociedade. Logo, não lhe é possível a existência enquanto indivíduo isolado. É, pois, 

dessa perspectiva, a de que não é possível ao homem viver fora da sociedade, que o mestre apresenta 

um debate sobre as possibilidades de os homens ensinarem e aprenderem por suas vontades singulares. 

 

E é por isto que se diz que o professor ensina o aluno: porque este processo da razão – que a 

razão natural faz em si – é proposto de fora pelo professor por meio de sinais, e assim a razão 

do aluno – por meio do que lhe proposto como certos instrumentos de ajuda – atinge o 

conhecimento do que ignorava. [...] se diz que o professor causa o conhecimento no aluno com 

a atividade da razão natural do aluno. E é nesse sentido que se diz que um homem ensina a 

outro e se chama mestre (TOMÁS DE AQUINO, De magistro, art. 1, Solução § 10). 

 

Do ponto de vista de Tomás, só é possível ao professor ensinar algo ao aluno se este possua 

capacidade intelectiva de compreender o que se está sendo ensinado. Ou seja, o professor consegue 

infundir um conhecimento se o aluno tem conhecimento do que está sendo ensinado. Dito de outro 

modo, se o aluno não possui a razão (intelecto) e certa noção sobre o que está sendo transmitido pelo 

professor, não é possível aprender. É preciso, portanto, existir no aluno uma condição prévia de 

aprendizagem: a condição física e um grau, ainda que efêmero, de informação sobre o que está sendo 

ensinado. Por isso o mestre observa que é preciso um conhecimento anterior sobre o que se ensina e se 

aprende [...] “todo ensino se dá a partir de conhecimentos anteriores”, como diz Aristóteles em 

Posteriorum[1] (TOMÁS DE AQUINO, De magistro, art. 1, Respostas às objeções 3). 

O mestre Tomás estabelece as condições para que haja a relação de ensino e aprendizagem tanto por 

parte do professor como por parte do aluno 
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O professor infunde conhecimento no aluno não no sentido – numérico – de que o mesmo 

conhecimento que está no mestre passe para o aluno, mas porque neste, pelo ensino, se produz 

passando de potência para ato um conhecimento semelhante ao que há no mestre (TOMÁS DE 

AQUINO, De magistro, art. 1, Respostas às objeções 6). 

 

Ao professor não cabe somente reproduzir o conhecimento que possui, ou seja, não se trata de 

reproduzir o conhecimento, mas de criar no aluno, a partir do que ele já possui em potência, condições 

de apropriação deste saber como uma condição de ato. Em suma, não se trata de transmitir para o 

aluno o que o professor conhece, mas de permitir que o aluno, ao conhecer o que o professor ensina, 

tornar em si mesmo este conhecimento condição de existência. Nessa relação, o conhecimento que 

existiria no professor em ato e no aluno, em potência, se transforma em ato, neste, porque deixa de lhe 

ser externo. Por isso o mestre observa que no aluno “[..,] o conhecimento já existia mas não em ato 

perfeito, e sim como que em “razões seminais”, no sentido que as concepções universais, inscritas em 

nós, são como que sementes de todos os conhecimentos posteriores (TOMÁS DE AQUINO, De 

magistro, art. 1, Respostas às objeções 5). Assim, o aluno possui condições de aprendizagem. Cabe ao 

professor transformar esta condição que se encontra em potência em ação.  

É sob esta condição que Tomás de Aquino afirma que o conhecimento que existia no aluno se 

encontra em condições ativas, pois, se assim não fosse, o professor não conseguiria infundir no aluno 

o conhecimento “Ora, o conhecimento preexiste no educando como potência não puramente passiva, 

mas ativa, senão o homem não poderia adquirir conhecimentos por si mesmo” (TOMÁS DE 

AQUINO, De magistro, art. 1, Solução § 8). De acordo com o autor é preciso, portanto, existir no 

aluno condições primárias que o levariam a aprendizagem. Destacamos, para além das condições 

físicas e do conhecimento prévio que o mestre já destacara, o fato de o que está sendo ensinado e 

aprendido pelo aluno tenha sentido para a sua existência, ou seja, que o educando consiga estabelecer 

relações entre o que está sendo ensinado e o seu cotidiano. É, dentro deste universo de sentidos que, a 

nosso ver, o conhecimento pode deixar de ser potência e se tornar em ato. Dito de outro modo, deixe 

de ser tão-somente conteúdo para ser algo que o transforme a pessoa. 

Mais adiante, no seu debate, o mestre Tomás destaca um dos aspectos que consideramos muito 

relevante na relação de ensino e de aprendizagem, que é a diferença entre descoberta e ensino. De 

acordo com o mestre “[...] há duas formas de adquirir conhecimento: de um modo, quando a razão por 

si mesma atinge o conhecimento que não possuía, o que se chama descoberta; e, de outro, quando 

recebe ajuda de fora, e este modo se chama ensino (TOMÁS DE AQUINO, De magistro, art. 1, 

Solução § 8). Nesse sentido, a descoberta é algo fortuito e pode acontecer independente da ação do 

professor. A pessoa pode conhecer algo por si mesmo, por uma informação aleatória, e esta não 
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necessariamente produz mudanças naquele que aprende. Contudo, o ensino pressupõe uma intenção, 

um objetivo, e ocorre somente quando o que existia em ato no professor se transforma, também, em 

ato no aluno. Por isso o mestre afirma que o ensino é algo externo à mente daquele que aprende. 

Um último aspecto que destacamos como relevante na análise de Tomás de Aquino é o fato de que ser 

mestre pressupõe uma condição específica e única: “Ora, o ensino pressupõe um perfeito ato de 

conhecimento no professor; daí que seja necessário que o mestre ou quem ensina possua de modo 

explícito e perfeito o conhecimento cuja aquisição quer causar no aluno pelo ensino” (TOMÁS DE 

AQUINO, De magistro, art. 2, Solução § 2). Seguindo o princípio estabelecido pelo mestre 

dominicano, só pode ser professor aquele que possui, em ato, o conhecimento, ou seja, tenha em si 

mesmo o saber e este conhecimento espelhe todas as suas ações. O conhecimento no professor, e é 

isso que o torna mestre, precisa ser a sua essência, os conteúdos que ensina não podem ser somente 

matéria, mas deve ser vida, tal como a história apresentada por Bloch e Le Goff. 

 

Considerações Finais 

Ao apontarmos a história como conhecimento essencial à formação do acadêmico no ensino superior, 

tivemos como eixo norteador do nosso texto a ideia de que aquele que se dispõe a formar-se como 

docente precisa, antes de tudo, ter consciência de que ainda que seja um sujeito singular, por meio das 

suas ações e relações é uma pessoa coletiva. Por termos como fio condutor este princípio, recuperamos 

dois sociólogos que trataram da definição de sujeitos singulares e coletivos. O primeiro por meio do 

comportamento moral e o segundo pelo debate acerca da memória. Ambos explicitaram que os 

homens só existem em relação ao outro, portanto, seus atos espelham e refletem o conjunto da 

sociedade. Dando sequência às nossas formulações, nos baseamos em dois historiadores que 

evidenciaram a importância do conhecimento do passado para que a pessoa constitua-se como sujeito 

pertencente a um tempo histórico especifico. Estes dois autores nos explicitaram que saber sobre o 

tempo passado é condição para que o presente seja elucidado, porque os acontecimentos do presente 

deitam suas raízes nos acontecimentos passados. Mais, Bloch e Le Goff apontam que os tempos da 

história são tênues porque há, sempre, um intenso amalgama entre passado, presente e futuro. Esse 

caminhar foi fundamental para que pudéssemos compreender o entendimento que o mestre Tomás de 

Aquino apresentou sobre o ensino.  

Ao elegermos o texto tomasiano como objeto de análise procuramos evidenciar que o ensino e a 

aprendizagem são faces do mesmo processo e que a pessoa que forma e aquela que é formada 

precisam ter consciência que o conhecimento é a condição para que os homens vivam em sociedade. 

Logo, o ensino e a aprendizagem são aspectos intrínsecos à pessoa. Por isso, eles existem em potência 
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(aluno) e em ato (professor), mas só se tornam conhecimento e essência de cidadania caso for 

materializado na ação individual e coletiva do indivíduo. 
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Resumo: 

O trabalho que apresentamos faz parte de uma pesquisa de mestrado que tem como objetivo 

conhecer as condições pedagógicas no exercício da ação docente na universidade, para aqueles 

docentes que advêm de cursos bacharelados. Alguns autores, entre eles, Pachane (2003, p. 30-

31), ao se referirem sobre a formação docente do professor universitário, destacam a carência 

em termos de pesquisas que evidenciem a formação pedagógica desse professor, pois grande 

parte do material produzido destina-se à compreensão do processo de formação de professores 

para o ensino fundamental e médio e que, dificilmente, a abordagem de formação de professores 

se estende para a formação da docência universitária, como se a formação específica para o 

magistério nesse nível fosse algo supérfluo ou mesmo desnecessário. Buscamos compreender o 

lócus de formação pedagógica dos professores universitários bacharéis, através de pesquisa de 

campo direcionada a doze cursos de bacharelado da UNIOESTE – Universidade Estadual do 

Oeste do Paraná, Brasil, Campus de Cascavel. O estudo está vinculado ao Grupo de Estudos e 


