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curriculares. “É importante reafirmar o caráter prospectivo da avaliação, a sua eficácia na produção 

de transformações.” (Dias Sobrinho, 2000: 131). 

Salienta-se, ainda, que investigar e estudar as relações também se constitui em uma 

possibilidade de análise das teorias e componentes explícitos e, talvez, dos implícitos do contexto 

no qual o Ensino Superior está inserido.  
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Resumo 
A busca por estratégias de aprendizagem dinâmicas que enfatizem a aplicabilidade dos 

conhecimentos teóricos obtidos no ambiente universitário tem permeado as discussões dos 

docentes e demais envolvidos no processo ensino e aprendizagem no Ensino Superior. Porém, 

muitos desses processos estão diretamente atrelados à formação docente. Mas, como ninguém pode 

ensinar o que não conhece, deparamo-nos com formações docentes incipientes que não permitem 

que os profissionais busquem conhecer além daquilo que devem ensinar e ensinar aquilo que o 

aluno precisa aprender. Ensinar é dar condições para o aluno construir seu próprio conhecimento e 

envolve uma formação docente de qualidade atrelada a condições de trabalho e de exercício da 

profissão. Passa-se por no mínimo três etapas no decorrer da formação docente: 1) Como 

acadêmico, ao aprender através do exemplo dos docentes que permeiam o espaço universitário, 

sejam estes exemplos positivos ou negativos; 2) nos primeiros anos de docência, ao ancorar-se nas 

teorias aprendidas e no parco conhecimento da realidade de sala de aula e de sua efervescência; 3) 

e como terceira etapa a conscientização da vital necessidade pela busca de uma educação 

continuada. Mas como é essa formação docente? Como os docentes se profissionalizam para 

ressignificar o processo ensino e aprendizagem na Universidade? O objetivo desta proposta é 

identificar os aspectos que envolvem esse processo, como a construção de uma identidade docente, 

um panorama histórico da perda da autonomia docente e uma abordagem sobre os cursos de 

licenciatura e a formação continuada. Procurando responder a estes questionamentos foram 

utilizados como referências Nóvoa, Schon, Stenhouse, Apple, Freire e Christopher Day. Do ponto 

de vista metodológico fez-se uso da análise de conteúdo proposta por Lawrence Bardin na 

interpretação das categorias obtidas a partir das repostas de um grupo representativo de docentes do 

Ensino Superior pertencentes a três IES brasileiras. 

 

 

Abstract 
The search for dynamic learning strategies that emphasize the applicability of theoretical 

knowledge in the university environment has permeated discussions of teachers and others 

involved in the teaching and learning in tertiary education. However, many of these processes are 

directly linked to teacher training. Bu , as one can’t teach what you know, we are faced with 

incipient formations teachers that do not allow professionals seek to know beyond what we should 

teach and teach what students need to learn. Teaching is to provide the conditions for students 

construct their own knowledge and involves harnessing the working conditions and the profession 
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of teacher education quality. One goes through at least three stages in the course of teacher 

training: 1) As a scholar, to learn from the example of teachers that permeate the university space , 

both positive and negative examples, 2) in the first years of teaching , the anchor the theories 

learned and little knowledge of the reality of the classroom and its effervescence, 3) and as a third 

step awareness of the vital need for seeking continuing education. But how is this teacher training? 

As teachers professionally disciplined to reframe the teaching and learning at the University? The 

objective of this proposal is to identify the aspects involved in this process, such as the construction 

of a teaching identity, a historical overview of the loss of teacher autonomy and an approach on 

undergraduate courses and continuing education. Trying to answer these questions were used as 

references Nóvoa, Schon, Stenhouse, Apple, Freire and Christopher Day From methodological 

point of view made use of content analysis proposed by Bardin Lawrence in the interpretation of 

the categories derived from the responses of a representative group of teachers in higher education 

from three Brazilian institution of higher education. 

 

 

Introdução 
Quando abordamos a questão do processo Ensino e aprendizagem – termo de enorme 

complexidade -  muitas questões vêm à baila: a forma como está organizado o sistema de educação 

no país; os recursos que são destinados a educação; as intenções propostas pela educação através da 

visão de homem e de mundo que se quer construir; a remuneração destinada aos professores e 

principalmente a formação docente. 

A formação docente ocorre em espaços específicos nos quais podemos caracterizar a 

formação docente inicial: formação que ocorre nos cursos de licenciaturas conhecidos como 

“graduação” que formam os professores nas diferentes áreas do conhecimento e a formação 

continuada que ocorre durante todo o espaço-tempo de atuação profissional no qual através de suas 

escolhas e iniciativas busca atualizar-se constantemente ou não. A discussão a respeito da formação  

tem concentrado seus debates, sobretudo, na prática do ensino dos cursos de formação docente - as 

licenciaturas.  

Destaca-se que os cursos de formação docente da atualidade congregam estudantes oriundos 

das classes e escolas populares, sendo geralmente os primeiros de sua família a frequentar o Ensino 

Superior, (conforme Fundação Getúlio Vargas, 12 de outubro de 2012) e que apresentam enormes 

dificuldades de diversas ordens, mas principalmente intelectuais ocasionadas pelas lacunas 

deixadas pelo ensino da escola básica que têm suas origens em vários fatores: falta de recursos 

humanos (professores com sólida formação inicial e oportunidades de formação continuada com 

qualidade); recursos materiais – escolas com materiais que possibilitem a construção do 

conhecimento; a fragilidade dos projetos pedagógicos de instituições de ensino; a questão da 
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acessibilidade e permanência de todos nas instituições de ensino; a utilização de metodologias de 

ensino que promovam a interrelação entre o que se vê e se vive na escola com o que ocorre fora 

dela; a apropriação pela escola das tecnologias que os estudantes têm acesso fora dela. 

Não há como pensar em formação docente sem considerar o sujeito que busca esta formação 

enquanto sujeito histórico e fruto de seu tempo. Na reflexão a respeito desta formação entram em 

cena os atores sociais deste movimento: acadêmicos e suas vivências e os docentes  representantes 

ou não da proposta pedagógica do Curso. 

A partir deste contexto ocorre a construção da identidade docente e todas as suas 

representações. É neste cenário que está imerso o educador brasileiro da atualidade. Vive-se 

diariamente a contradição entre a realidade vivida e a realidade idealizada. As percepções e 

representações de professor são construídas neste ambiente pleno de ambiguidades e se confundem 

com elas. 

Conforme o instituto de pesquisa já citado, somente 2% dos estudantes concluintes da 

educação básica têm pretensões de ser professor. Para estes, o magistério ainda é visto como uma 

profissão com possibilidade de um futuro melhor que o presente vivenciado pelas suas famílias. 

Para estes o professor  ainda é um profissional considerado referência nesta escolha.  

Mas, na verdade, ocorreu em toda a América Latina uma intensa banalização dos conceitos 

de profissionalização, de profissionais reflexivos e de professores pesquisadores. A Qualidade da 

formação – condições de trabalho e de exercício da profissão nos levam a propor a seguinte 

reflexão “dar aulas” é diferente de “ensinar,”, pois ensinar é dar condições para o aluno construir 

seu próprio conhecimento. E dar aulas é muito fácil e é visto muitas vezes pelos docentes 

universitários apenas como questão de oportunidade.  Mas sabemos que ninguém ensina o que não 

conhece. Precisamos conhecer além daquilo que devemos ensinar e ensinar aquilo que o aluno 

precisa aprender.  

No processo de formação docente passamos por quatro etapas: Como aluno onde 

aprendemos aprende olhando nossos professores, como acadêmicos, vivendo a teoria do 

conhecimento. E ao escolher a carreira docente os primeiros anos na docência nos fazem perceber 

que temos um pouco de conhecimento para atuar em uma realidade desconhecida. Por isso  faz-se 

necessária a formação permanente do professor, ou seja, ter consciência que deverá  estudar pelo 

resto de sua vida. Investir em formação continuada e manter-se atualizado é fundamental para 

melhorar a prática pedagógica.  

No processo, a qualidade é sacrificada em prol da quantidade. O “trabalho feito” se 

transforma no substituto do “trabalho bem-feito,” (Apple e Jungck, 1990). Mas como é essa 

formação docente? Como os docentes se profissionalizam para ressignificar o processo ensino 

aprendizagem na Universidade? O objetivo desta proposta é identificar os aspectos que envolvem 
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esse processo, como a construção de uma identidade docente, um panorama histórico da perda da 

autonomia docente e uma abordagem sobre os cursos de licenciatura e a formação continuada. 

 

 

Revisão da Literatura 
A universidade é um espaço de formação acadêmica por excelência. Neste espaço-tempo 

como o nome universidade nos mostra, vem do universal, ou seja, tem a prerrogativa de em si 

concentrar os diversos conhecimentos, as diversas posições, as diversas ciências, os diversos 

grupos, ser o local do multiculturalismo por excelência; é um espaço em que o universal é posto ao 

crivo de quem busca compreender um pouco de sua própria história. Conforme explicam Durante e 

Fonseca (2011, p.3): 

 
Educar é um desafio, implica parar e reconhecer a necessidade de aprender e de refletir 

sobre a educação que se pretende oferecer e sobre as condições dessa oferta, no que tange a 
formação docente e práticas pedagógicas diferenciadas e eficazes. Por isso é necessário que o 
trabalho educativo vá além do espaço de sala de aula, mas que também possamos refletir sobre 
os fatores que interferem no processo ensino e aprendizagem que estão presentes em nossa 
sociedade atual.  

 

Nessa ação de aproximação do conhecimento, coloca-o em mutação, o que é feito no espaço 

de formação do estudante, entendendo como estudante todo aquele que participa do processo, seja 

discente ou docente. Assim é espaço de produção de conhecimento, do (re-)significar dos sujeitos 

envolvidos no processo e da consequente intervenção na sociedade, sobretudo aquela que a cerca 

em espaço físico mais próximo.  

Essa ideia é complementada por Santayana (1994, p. 12), quando escreve que é 

compromisso da universidade: “[...] estimular e desafiar a razão (...) libertar a inteligência para a 

plenitude de sua possibilidade e, mais do que tudo, para a descoberta apaixonada do outro, esse 

nosso parceiro na imensa e enigmática aventura de viver”. A partir de seu significado mais amplo, 

a universidade também tem uma prática mais imediata, relacionada à qualificação e a formação dos 

cidadãos, principalmente quando a formação que se encontra destacada é a formação docente. A 

forma como é concebida a prática educativa define de forma substancial os processos de formação 

docente e seu desenvolvimento. Historicamente este momento de formação esteve atravessado 

pelos conflitos fomentados pelas perspectivas ideológicas e suas manifestações.  

Conforme Sacristán (1998, p.353) abordando Kirk (1986) destaca que segundo este autor as 

perspectivas ideológicas de formação docente podem ser assim entendidas: 

 
A perspectiva tradicional que concebe o ensino como uma atividade artesanal, e o 

professor/a como um artesão; A perspectiva técnica que concebe o ensino como uma ciência 
aplicada, e o docente, como um técnico. A perspectiva radical que concebe o ensino como uma 
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atividade crítica e o docente, como um profissional autônomo que investiga refletindo sobre 
sua prática. 

 

Decorrentes destas perspectivas aparecem distintas realidades em educação principalmente 

no que se refere ao fazer docente: realidades de mudança que primam em responder às 

necessidades e demandas dos estudantes em cada época histórica e realidades de retrocesso, de 

mesmice, desalento e de reprodução da realidade social plena de contradições. 

Sacristán (1998, p. 354) considera que a classificação de Kirk “sofre pela excessiva 

simplicidade deixando de fora da mesma importantes tradições na cultura profissional do docente e 

nos programas de formação que, pela singularidade dos matizes que encerram não podem ser 

reduzidos aos três enfoque propostos”. Com esta preocupação estabeleceu uma nova classificação 

elencando quatro perspectivas básicas de formação docente: acadêmica, técnica prática e de 

reconstrução social. 

Parafraseando autor já citado anteriormente Sacristán (1998) abordaremos as perspectivas 

elencadas. A perspectiva acadêmica “ressalta o fato de que o ensino é, em primeiro lugar, um 

processo de transmissão de conhecimentos e de aquisição da cultura publica que a humanidade 

acumulou”. A partir desta premissa não há lugar para a inovação ou reconstrução. Podem ocorrer 

as adequações discursivas à época (travestimos discursivos - conforme skliar 2003) que apenas dão 

uma roupagem nova enquanto a essência continua a mesma.  

Nesta perspectiva o docente também é qualificado e “concebido como um especialista nas 

diferentes disciplinas que compõe a cultura” (p. 354) e deve apresentar o domínio das disciplinas 

cujos conteúdos deve transmitir. Dentro desta perspectiva o autor chama atenção para dois 

enfoques extremos: o enfoque enciclopédico e o enfoque compreensivo.  “Em ambos os enfoques, 

a formação docente firma-se na  aquisição da investigação científica, seja disciplinar ou de didática 

das disciplinas”. O enfoque enciclopédico conforme Sacristán (1998, p. 354); 

 
[...] Dentro deste enfoque confunde-se o docente com o especialista nas diferentes 

disciplinas, não se distingue com clareza entre o saber e o ensinar, dando-se pouca importância 
tanto a formação didática da própria disciplina quanto à formação pedagógica do docente. O 
processo de transmissão dos conhecimentos da cultura não requer mais estratégia didática do 
que respeitar a sequência lógica e a estrutura epistemológica das disciplinas. 

 

Neste enfoque aprender é acumular conhecimentos e a competência que se espera do 

professor é a de que ele seja capaz de explicar bem os conteúdos. Conforme o autor este enfoque 

necessita da lógica da homogeneidade da turma para a qual o professor vai direcionar sua ação 

docente. Destaca que a concepção do professor de ensino médio é exemplo clássico deste enfoque. 

Quanto à homogeneidade nos perguntamos quando e onde essa característica existiu em alguma 

turma de estudantes? 
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Contrapondo o enfoque enciclopédico o autor apresenta o enfoque compreensivo. Nele, o 

professor “põe o aluno/a em contato com as aquisições científicas e culturais da humanidade” não 

mais como pura e simples transmissão de conteúdos, mas dá a ênfase na forma como estes 

conhecimentos são construídos inserindo o estudante nos “processos de investigação e descoberta 

que o ser humano tem utilizado ao longo da história” (Sacristãn, 1998, p. 354). Desta forma, o que 

se pontua neste aspecto é a questão de que a construção do conhecimento é processo, não algo dado 

como pronto e acabado. Enquanto processo de construção o estudante desenvolve a noção das 

variáveis que se apresentam nesta busca: as incertezas a utilidade e a temporalidade dos resultados. 

Entender o que significa a proposta de cada uma destas perspectivas ideológicas da formação 

docente significa a possibilidade de opção, de escolha. Neste aspecto sonhar com a transformação 

da educação para melhor exige muito mais do que o domínio da racionalidade técnica nos cursos de 

formação docente destaca pela perspectiva técnica. Não basta o que Shcön (1983) denominou de 

epistemologia da prática e que é a grande herança do positivismo. Conforme Schein (1973) destaca 

a importância da distinção de três componentes no conhecimento profissional: a ciência básica 

sobre a qual desenvolvemos as nossas práticas, a leitura de mundo que nos dá clareza da realidade 

do nosso campo de atuação (ciência prática) e o componente de competências e atitudes que se 

referem ao fazer docente e a realização de intervenções pedagógicas. “Ao reduzir a racionalidade 

prática a uma mera racionalidade instrumental, o profissional de ciências humanas deve aceitar as 

situações como dadas, do mesmo modo que aceita a definição externas das metas de sua 

intervenção” (Sacristán,1998, p. 357).  

Ao considerar o conhecimento como dado, pronto acabado o professor precisa ser 

instrumentalizado e apropriar-se do processor pelo qual o conhecimento foi produzido. Desta forma 

necessita na formação dos professores projetar o modelo de treinamento e a adoção de decisões. 

No modelo de treinamento “propõe planejar programas de formação cujo propósito 

fundamental é o treinamento do professor/a nas técnicas, procedimentos e nas habilidades que se 

demonstraram eficazes na investigação prévia” Sacristán, (1998 p. 358). O aspecto mecânico do 

processo prepondera sem levar em consideração as variáveis que podem intervir no mesmo. Este 

modelo sofre críticas contundentes devido a esse aspecto, somado a sua linearidade. 

O modelo de tomada de decisões acrescenta a intervenção do professor durante o processo 

na escolha das técnicas que deve utilizar e variar durante o processo. “O professor/a deverá utilizar 

seu raciocínio para definir os cursos de intervenção prática em função dos problemas que 

apresentam e das características diferenciais da situação na qual intervém” Sacristán,(1998, p. 359).  

Entre as muitas críticas que sofrem estes modelos destacamos “Os processos de  ensino e 

aprendizagem são processos de interação mental cuja riqueza está precisamente na singularidade 

subjetiva que os caracteriza” (Sacristán 1998, p. 360). Considera-se ainda a limitação e a não 
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consideração do componente artístico da atividade prática e com isso não há lugar para a 

criatividade e inovação que são necessidades e características do ser humano. 

Conforme Sacristán (1998) na perspectiva prática o professor é um “artesão, artista ou 

profissional clínico que tem que desenvolver sua sabedoria experiencial e sua criatividade para 

enfrentar as situações únicas, ambíguas, incertas e conflitantes que configuram a vida da aula.” (p. 

363) e para desenvolver este perfil docente a prática é o campo pleno de possibilidades. Com isso, 

“a formação do professor/a se baseará prioritariamente na aprendizagem da prática, para a prática e 

a partir da prática.” Esta perspectiva ao longo de seu transcurso desenvolveu dois enfoques 

distintos o enfoque tradicional apoiado principalmente na experiência prática e o enfoque que 

enfatiza a prática reflexiva. 

Na perspectiva de reflexão na prática para a reconstrução social o ensino é concebido “como 

uma atividade crítica, uma prática social saturada de opções de caráter ético” (Sacristán, 1989, p. 

373) e o professor “um profissional autônomo que reflete criticamente sua prática cotidiana para 

compreender tanto as características do processo ensino-aprendizagem quanto do contexto em que 

o ensino ocorre”. Somente na perspectiva de autônomo e crítico pode construir a autonomia e a 

emancipação de sujeitos. 

Com este enfoque busca-se a construção de uma sociedade mais justa e igualitária através da 

construção da consciência social de seus membros que em relação dialógica desenvolvem o 

processo de emancipação individual e coletivo. A escola e a Educação são elementos cruciais para 

o alcance destes ideais a partir do desenvolvimento do pensamento crítico da ordem social. “O 

professor/a é considerado como um intelectual transformador com claro compromisso político de 

provocar a formação da consciência dos cidadãos na análise crítica da ordem social da comunidade 

em que vivem.” Sacristán (1998, p. 374). Através da contextualização e da interrelação entre as 

experiências construídas em sala de aula e as vivências dos estudantes fora dela é construída a 

análise a respeito da ordem social. 

Ao professor nesta perspectiva é necessário conforme Sacristán (1998) que no decorrer de 

sua formação ele adquira “uma bagagem cultural de clara orientação política e social”, 

complementada pela “capacidade de reflexão crítica dobre a prática” e pelo “desenvolvimento do 

compromisso político do professor/a como intelectual transformador na aula, na escola e no 

contexto social” (p. 374).  

Pressupõe também a nosso ver, que desenvolva a capacidade de suportar a deriva que 

decorre do processo ensino-aprendizagem realizados de forma democrática produzem. Democracia 

supõe liberdade para que os estudantes desenvolvam suas ideias, percepções e estas variam de 

acordo com a gama de suas vivências e experiências e podem não coincidir com os ideais 

esperados pelo professor. Nesse sentido, Durante e Fonseca (2012, p. 12) expõem que “A formação 
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docente deve abarcar um novo olhar, inovação, não mediante ações isoladas, mas sobre processos 

integrais para o desenvolvimento docente, concebido como profissional da educação”. 

Ainda a respeito da formação docente não podemos nos furtar de abordar 03 aspectos que 

Perrenoud (2000) destaca em sua obra Pedagogia Diferenciada – Das intenções à ação: o curso, 

currículo e a história pessoal. A partir desta análise é possível compreender qual a alquimia que 

constrói profissionais com perfis tão diferenciados a partir dos mesmos tempos-espaços de 

formação. 

Destaca-se que variáveis como as três já consideradas adquirem aspectos totalmente 

diferenciados em sujeitos que têm suas vivências, suas percepções e concepções e liberdade de 

escolha e a partir dos seus filtros cognitivos destacados por Maurice Tardif, no texto "Saberes 

Profissionais dos Professores e Conhecimentos Universitários: elementos para uma epistemologia 

da prática profissional dos professores e suas consequências em relação à formação para o 

magistério", explica como as experiências sociais e ou culturais do aluno determinam a forma 

como este se relaciona com a construção do conhecimento, elaborando filtros através dos quais ele 

seleciona e aceita determinados conhecimentos ou ao contrário, rejeitando-os ou se desfazendo 

deles.  

Esses filtros que se apresentam nos aspectos cognitivos, sociais e afetivos, funcionam como 

processadores de informações e perduram ao longo da vida dos estudantes e nos espaços-tempos da 

formação docente é que produzem seus efeitos mais significativos. São oriundos na vida escolar e 

trajetória de vida dos estudantes e são responsáveis pelo fato de alguns acadêmicos dos cursos de 

graduação passar pela formação inicial sem alterar as concepções que tinham anteriormente, muito 

menos se perceberem em espaço-tempo de formação profissional. 

Conforme Perrenoud (2000) o curso de um aluno é definido “como uma sucessão e 

patamares que ele percorre, sendo cada um deles caracterizado, no papel, por um programa padrão 

e por um nível homogêneo de exigências” (p. 87) sendo a trajetória do aluno individual e com um 

grau de variação aceitável. Segundo o autor a escola é o que os estudantes têm em comum e o 

modo de descrever o curso “é o único código compartilhado” e que permite “gerir” os sistemas de 

ensino e construir dados estatísticos a respeito dele. 

Abordando o currículo real de formação o autor destaca a importância da “experiência 

formadora” (grifo meu) e de como ela pode variar de sujeito a sujeito. Aprofundando as varáveis 

que produzem esta variação de significação de experiência de um sujeito para o outro a variável 

que produz efeitos de forma significativa é a história individual de formação. 

Neste aspecto, dois sujeitos olhando o mesmo rio, jamais veem o rio da mesma forma. A 

história de cada um é singular e elas não olham o rio ou qualquer das experiências que se lhes 

apresentem com as mesmas expectativas. As mesmas imagens não acionam o mesmo repertório de 
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memórias. Estas são construídas e significadas de forma individual. Com estas considerações 

chamamos atenção ao que o autor destaca como a individualização de fato. 

Para analisar a individualização do fato Perrenoud (2000) apresenta vários níveis: “em uma 

mesma coletividade, nem todos os indivíduos pertencentes à mesma fixa etária seguem 

necessariamente o mesmo curso” (p.89). Cada um encontra-se em etapas distintas de suas vidas, 

com motivações e percepções que lhe são únicas e que foram construídas no decorrer de suas 

trajetórias de vida e de vida escolar. Desconsiderar esta singularidade significa não respeitar a 

individualidade de cada um, muito menos entender que são portadores de aprendizagens prévias 

que lhe possibilitaram chegar de alguma forma ao contexto atual do curso de suas vidas. 

Outro aspecto elencado por Perrenoud é que “indivíduos forçados a seguir o mesmo 

programa [...] não encontram tradução idêntica” (p. 89) e o “currículo real resulta, de fato, de 

interpretações pessoais dos textos, de escolhas diferentes em matéria de transposição didática, de 

negociações locais com os usuários e os colegas, da adaptação às condições de trabalho, às 

expectativas e aos níveis dos estudantes”.  O autor desta forma ainda salienta que a fictícia 

homogeneidade não passa de mero aparato discursivo utilizado pelos professores e 

administradores. 

“Nem todos os alunos que seguem sua escolaridade na mesma classe vivem a mesma história 

de formação e saem com os mesmos conhecimentos” (Perrenoud, 2000, p. 90). A construção da 

trajetória escolar é uma experiência individual e difere completamente de um estudante para o 

outro. Até mesmo o espaço que cada um ocupa no interior da sala de aula lhe dá uma perspectiva 

totalmente diferente do mesmo fato. Cada estudante envolve-se na mesma atividade dispensando 

níveis de energia e motivação diferentes do outro que se encontra na carteira ao lado. 

Conforme Perrenoud (2000) a diferenciação está sempre presente, principalmente pela 

obsessão dos sistemas formadores de “preparar os programas” e “passaria a interessar-se pelo 

trabalho de interpretação e de transposição didática” (p.91) mudando desta forma a gestão das 

instituições e dos programas de formação. 

 

 

 

 

 

Metodologia 

A pesquisa qualitativa que é conforme a percepção dos autores deste estudo a que consegue 

construir significados e possibilita construir sentido às falas e manifestações dos acadêmicos nesta 

investigação.  
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As formas de estudo do objeto da pesquisa foram consideradas e desta forma optou-se por 

realizar uma pesquisa do tipo descritiva, na qual se observam, registram, analisam, classificam e 

interpretam os fatos sem que o pesquisador faça interferências. Desta forma puderam-se estudar os 

fenômenos que permeiam o mundo físico e humano sem a necessidade de manipulá-los.  

Com o intuito de determinar o foco da análise optamos pela categorização dos dados, foram 

elencadas 05 categorias de análise com o intuito de tomar ciência da percepção da contribuição da 

formação continuada ao processo Ensino Aprendizagem a um grupo representativo de docentes do 

Ensino Superior  pertencentes a três IES brasileiras. As entrevistas por pautas foram realizadas com 

15 docentes de cada IES. Desta forma, as categorias de análise ficaram assim determinadas: a) 

Estrutura física e de material das IES e a influência desta realidade na atividade docente; b) 

Estrutura humana das IES (professores e funcionários) e sua importância na viabilidade coletiva 

dos planejamentos; c) Os acadêmicos – razão indispensável à existência dos professores e da 

Universidade e sua participação no processo Ensino Aprendizagem; d)  O planejamento e sua 

importância no exercício da docência; e) As contribuições dos Cursos de Licenciatura na 

formação docente.  

 

 

Apresentação e Análise dos Resultados 
As percepções das abordagens trazidas pelos docentes das três IES e que vivenciaram a 

evolução das formações docentes e sua interferência no processo Ensino e Aprendizagem 

constituem-se neste espaço em elementos de análise que contribuem sobremaneira na construção de 

percepções a respeito das formações obtidas  nos cursos de graduação e a sua importância na 

constituição de sujeitos docentes.   
Categorias  Categorias secundárias  Categoria Principal  
a)Estrutura física e de material das IES e 
a influência desta realidade na atividade 
docente; 

Mediante as percepções dos docentes 
fica destacada a preocupação com os 
recursos materiais e a estrutura física da 
escola enquanto lugar privilegiado de 
práticas docentes. Associado aos 
recursos, a preocupação com a 
construção do planejamento de forma 
criativo, eficiente e motivador de 
participação dos acadêmicos nas aulas. 

Preocupação de fazer o olhar a respeito dos 
recursos da IES e das possibilidades de 
intervenção pedagógica que eles oferecem. 

b) Estrutura humana das IES (professores 
e funcionários) e sua importância na 
viabilidade coletiva dos planejamentos; 

É importante esta constatação e 
significação destes aspectos pelos 
acadêmicos 

 Aprender a interagir e realizar parcerias 
além de comprometer a todos têm 
possibilidade maior de tornar realidade 
aquilo que foi sonhado pela coletividade, ao 
contrário de iniciativas solitárias que não 
promovem mudanças, antes disso, 
desmotivam. 

c) Os acadêmicos – razão indispensável à 
existência dos professores e da 
Universidade e sua participação no 
processo Ensino Aprendizagem 

Razão real da existência da Universidade 
, dos cursos de formação pedagógica  e 
do trabalho docente. 

Cabe ao professor desenvolver a 
competência de gerenciar o processo de 
ensino-aprendizagem. A postura do professor 
influencia neste proceso 

d) O planejamento e sua importância no 
exercício da docência. 

O planejamento é inerente ao ser 
humano. Sempre estamos projetando as 
nossas ações. Elas ocorrem primeiro no 
plano das ideias para depois se tornarem 
ações. Muito poucas são as ações que 

O planejamento pode se tornar uma arma que 
depõe contra o professor na medida em que 
prevê ações que acabam não sendo 
realizadas. 
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ocorrem de forma instintiva 
e) As contribuições dos Cursos de 
Licenciatura na formação docente. 

Representam o reconhecimento a 
colocação e especificação  de “lugares 
sociais”, no caso o de professores. 

Quanto maior a gama de situações 
vivenciadas, conflitos elaborados, maior será 
o repertório das possiblidades resolutivas as 
quais os hoje acadêmicos – amanhã docentes 
– se reportarão nas situações novas que o 
processo ensino-aprendizagem lhes 
proporcionará. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

         Neste aspecto conforme Perrenoud (2000, p. 69) “A competência é uma capacidade de 

produzir hipóteses, até mesmo saberes locais que, se já não estão “construídos”, são “constituíveis” 

a partir dos recursos do sujeito”.  

           Na Conferência Internacional Desempenho de Professores da América Latina Tempo 

de Novas prioridades, no documento Formação de Professores América Latina e Caribe: A Busca 

por Inovação e Eficiência (2002), a formação profissional é posta em análise e muitas 

competências profissionais são esperadas de sua ação: 

 

[...] Quanto à formação profissional destaca-se a capacidade de: articular conteúdos 
curriculares e conhecimentos educacionais, pedagógicos e didáticos para assegurar uma gestão 
eficaz do ensino-aprendizagem; relacionar sua área de especialidade com outras áreas do 
currículo para garantir projetos de ensino interdisciplinares e integração da equipe de docentes 
dos estabelecimentos escolares; trabalhar em equipe e construir projetos coletivos contribuindo 
produtivamente para o projeto pedagógico da sua instituição; acompanhar as mudanças na 
produção e disseminação do conhecimento, e assumir com autonomia a gestão de seu próprio 
desenvolvimento profissional. (p. 4). 

 

 

Considerações Finais 
O professor universitário precisa substituir a ênfase no ensino pela ênfase na aprendizagem e 

ajudar os acadêmicos a encontrar o sentido para aquele aprendizado. Quando falamos em 

aprendizagem, estamos nos referindo ao desenvolvimento de uma pessoa nos diversos aspectos de 

sua personalidade. Por sua vez espera-se dos acadêmicos que estes desenvolvam a aquisição e 

domínio de um conjunto de conhecimentos, métodos e técnicas científicas de forma crítica; 

iniciativa para buscar informações, relaciona-las e analisar várias teorias e autores sobre 

determinado assunto e autonomia na aquisição do conhecimento desenvolvendo sua capacidade de 

reflexão e a realização de uma formação continuada que se prolongara por toda a vida.  

Mas e o Professor do Ensino Superior? Através da pesquisa realizada entende-se que este 

profissional deve se preocupar em não  sobrecarregar o acadêmico com atividades que limitam o 

aprendizado. É preciso estabelecer metas, não se pode partir do nada. Planejamento, flexibilidade e 

objetivos bem definidos compõem o conjunto que possibilita a aprendizagem do acadêmico.  

O lado bom do ensino é que sempre há mais coisas novas a serem aprendidas. As várias 

fontes de ideias e comentários que são tecidos ao longo de nossa pratica nos ajudam a melhorar 

nossas ações educativas. A busca por estratégias de aprendizagem dinâmicas que enfatizem a 
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aplicabilidade dos conhecimentos teóricos obtidos no ambiente universitário tem permeado as 

discussões dos docentes e demais envolvidos no processo ensino aprendizagem no Ensino 

Superior.  

É preciso rever as aulas a todo o instante, nossos desafios são incessantes, estamos perdendo 

a possibilidade de discutir sobre o currículo. A pesquisa, como nos diz Nascimento e Pena- Vega 

(2012) poderá responder de maneira dinâmica e inovadora o desafio permanente da formação 

docente.  Precisamos de pessoas compromissadas e com competências técnicas e políticas; 

Precisamos compreender que o aprender não  é só  tarefa do aluno, como o sujeito que aprende, 

mas também do professor como sujeito que ensina mas que antes de tudo necessita aprender 

constantemente e manter renovado esse aprendizado, só assim conseguiremos criar uma verdadeira 

cultura universitária. Mas não podemos esquecer o que nos fala, Day (2004, p.111), “apesar de o 

comprometimento ser essencial a paixão no ensino, a vida dos professores deve ser salvaguardada 

fora da IES para que possam dar o seu melhor a seus acadêmicos”.  
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Resumo 
Este trabalho tem como objetivo apresentar um estudo de pesquisa e extensão realizado por 

alunos do curso de Pedagogia da FEA - Fundação Educacional Araçatuba, São Paulo/Brasil. O 

mesmo iniciou-se com investigações sobre a relação entre professores e alunos do Ensino 

Fundamental I a fim de constatar se tal relação está oportunizando o desenvolvimento da 

autonomia, ou se está provocando atitudes heterônomas nos mesmos. A decisão de pesquisar tal 

tema teve como origem estudos realizados sobre a obra de Piaget (1932), que estabelece o 

desenvolvimento da autonomia como a principal finalidade da educação. Através da aplicação de 

questionários direcionados a professores e de entrevistas realizadas com alunos, buscou-se 

respostas que pudessem comprovar a suspeita de que, em inúmeros casos de fracasso escolar, os 

motivos estão diretamente associados à maneira como as crianças são acolhidas e respeitadas por 

seus educadores. Investigar e compreender como esta relação ocorre oportunizou que os estudantes 

do curso de Pedagogia da FEA organizassem, junto às escolas participantes da pesquisa, um projeto 

de estudos em parceria com os educadores de tais instituições sobre os conceitos de autonomia e 


