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Resumo 
O trabalho aqui proposto é uma continuidade da comunicação realizada pela autora na 

Universidade do Porto, neste mesmo evento, no ano de 2012. Considerando a importância da 

qualidade do ensino de crianças e jovens, a proposta desta comunicação é oferecer subsídios para a 

verificação das possibilidades que a atuação docente tem no decorrer de sua concretização. Trata-se 

de uma reflexão teórica que relata também a prática da autora que, simultaneamente, atua como 

professora na Educação Básica e no Ensino Superior, diretamente com o curso de Pedagogia, 

formando profissionais que atuarão no setor educacional. Para compreendermos o desafio da 

formação de professores, precisamos, inicialmente, refletir sobre nossa prática. No entanto, diante 

de um cotidiano que lhe obriga a atuar em várias instituições de ensino, torna-se difícil para o 

educador, em muitos momentos, atender a esta necessidade. Assim, a proposta de comunicação nos 

permite verificar a importância do reconhecimento de uma formação falha que, se não for 

submetida aos processos de transformação que perpassam nossa realidade, certamente, não 

fornecerá os elementos necessários para uma educação de qualidade. Em suma, é necessário 

discutir e compreender a necessidade de (re)construção do conhecimento, para que o futuro 

profissional da educação consiga, verdadeiramente, atuar oferecendo qualidade para a formação 

dos futuros cidadãos.  
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Abstract 
The work here proposed is a continuity of the communication accomplished by the author in 

the University of Porto, in this same event, in 2012 year. Considering the importance of the quality 

of the children teaching and young, the proposal of this communication is to offer subsidies for the 

verification of the possibilities that the educational performance has in elapsing of her 

materialization. It is treated of a theoretical reflection that  also tells the author's practice that, 

simultaneously, it acts as teacher in the Basic Education and in the Higher education, directly with 

the course of Pedagogy, forming professionals that will act in the education section. For us to 

understand the challenge of the teachers' formation, we needed, initially, to contemplate on our 

practice. However, before a daily one that  forces her to act in several teaching institutions,  

becomes difficult for the educator, in many moments, to assist this need. Like this, the 

communication proposal allows to verify us the importance of the recognition of a formation fails 

that, if it be not submitted to the transformation processes that our reality, certainly, won't supply 

the necessary elements for a quality education. In short, it is necessary to discuss and to understand 

the need of the knowledge, so that the professional future of the education gets, truly, to act 

offering quality for the futures citizens formation. 

 

 

Realidade e possibilidade: sinônimos de contradição 
O maior desafio da educação em qualquer nível de ensino pode ser resumido na 

impossibilidade de realização de propostas que possam ser inovadoras. Esta característica é 

observada claramente na rotina de professores que buscam a melhoria de sua atuação a partir do 

investimento em sua formação, mas não conseguem concretizar o que desejam em sua prática pelo 

simples fato de prevalecer uma carência de duplo sentido: tanto pela ausência de recursos e 

disponibilidade de tempo para a preparação de suas aulas, quanto pela complexidade burocrática 

que assola as solicitações de elementos que devem constituir-se como objetos primordiais da 

infraestrutura necessária da rotina educacional. 

Neste sentido, é comum observarmos também um terceiro elemento que caracteriza a 

inadequação das ações dos docentes: nossa possibilidade de questionamento e reflexão: o 

profissional da educação compreende, adequadamente, o que é de sua responsabilidade? Além 

disso, sabe identificar o que é possível realizar? 

Esta condição também pode ser compreendida como presente e determinante na atuação dos 

professores que nós, docentes universitários, lançamos ao mercado de trabalho quando 

participamos de seu processo de formação. 
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Assim, de acordo com Silva (2011, p.86-87): 

 
Dentre as características essenciais de um PPI é possível destacar: 
a) finalidades estatutárias e objetivos regimentais de atuação; 
b) princípios e valores presentes no projeto institucional; 
c) concepções de ensino, aprendizagem, currículo e avaliação; 
d) políticas institucionais e de gestão. 
 

Independe da futura área de atuação do estudante universitário a atuação do corpo docente. 

Porém, não podemos desconsiderar que, entre muitas ocorrências, temos a preocupação com a 

formação de futuros educadores como a principal referência para a avaliação do desempenho do 

docente universitário nas diversas e diferentes Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras. 

O ano de 2013 foi um ano de grandes dificuldades para que conseguisse concretizar minha 

prática pedagógica no tocante à minha atuação na Educação Básica, Ensino Fundamental. 

Ao atravessarmos um período de verdadeiras modificações na legislação educacional 

brasileira, o Ensino Fundamental passa a se constituir na base de realização de 9 (nove) anos. Neste 

sentido, as crianças iniciam sua “jornada” mais cedo no que se refere à proposta de alfabetização. 

Iniciam o referido processo sem o preparo adequado e necessário. 

Portanto, essa discussão teórica enquadra-se adequadamente às questões referentes ao Ensino 

Superior: acostumados a ouvir que a necessidade primordial para a transformação urgente da difícil 

situação, aceitamos sem questionamentos argumentos que indicam a necessidade de formar uma 

“boa base”. 

A maior dificuldade enfrentada no último ano letivo foi desenvolver o trabalho com crianças 

oriundas de uma Educação Infantil incapaz de oferecer subsídios elementares para o 

desenvolvimento de habilidades e potencialidades comuns às crianças na faixa etária compreendida 

entre 4 (quatro) e 6 (seis) anos.  

As dificuldades aconteceram e, em um primeiro momento, fui induzida a acreditar que não 

era capaz de exercer minha profissão. Enfrentando situações extremamente difíceis com alunos que 

manifestavam sérios problemas de comportamento, não fui ouvida ou atendida. Esta condição me 

permitiu um alto investimento em observações pessoais, registros e também em minha atuação no 

Ensino Superior. 

Por este motivo, passei a analisar os documentos que regulamentam a atuação docente no 

Ensino Superior com maior dedicação: o PPI da instituição de Ensino Superior em que atuo me 

permitiu rever a prática e retomar a vontade de planejar minhas aulas. Diante desta dicotomia, 

passei a questionar o que realmente se constituía como meu objetivo maior e interpretei os aspectos 

do referido PPI citado anteriormente como princípios norteadores extremamente necessários à 

minha prática pedagógica. 
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Mudança: modismo ou necessidade? 
Se considerarmos, então, as situações que caracterizam e constituem o cotidiano de uma 

unidade escolar, as dúvidas apresentadas se tornam mais evidentes ainda. Todos concordam que é 

necessário inovar, mas a resistência ao novo se torna preponderante. Geralmente, encontramos 

docentes bem qualificados, porém, acostumados a um estilo de trabalho que se repete a cada ano. 

Como resultado, temos uma “falsa” segurança em sua prática pedagógica. 

Duramente criticada e, muitas vezes, enfrentando descaso, discórdia e gritos, foi um ano que 

tomei como luta para não desistir daquilo que faço com a paixão que me sustenta: ensinar. A 

atuação no Ensino Superior diante dos critérios presentes no PPI  permitiram uma nova visão da 

realidade. Foi possível perceber que as possibilidades estavam praticamente criadas nas discussões 

propostas com as diferentes turmas sob minha responsabilidade do curso de Graduação em 

Pedagogia. Iniciando um novo processo reflexivo, foi possível “reassumir” a vontade de exercer 

minha profissão e investir nas aulas para proporcionar algo diferente aos alunos.  

Podemos determinar que nosso referencial é a formação de profissionais que atuem de 

acordo com suas habilidades e competências desenvolvidas e adequadas às diferentes necessidades. 

A possibilidade de transformação consiste no oferecimento de bases teóricas que permitam ao 

futuro profissional um diálogo honesto com a realidade, que permita a este a apropriação do 

conhecimento. O enfrentamento de situações pautadas nestas características reconduziu meu 

pensamento e permitiu o abandono da postura da submissão. 

A autonomia para atuar no Ensino Superior e as discussões propostas confrontando 

referenciais teóricos permitiu, decisivamente, que o ano letivo vigente fosse iniciado sob total 

reformulação de minhas aspirações. Como sabemos, é necessário fomentar a busca pelo 

conhecimento. Se nossos alunos da Educação Básica não ultrapassam os limites de uma simples 

reprodução na realização das tarefas propostas, é porque, certamente, seus professores também não 

são capazes de se apropriarem do conhecimento já reconhecido como verdadeiro. Em outras 

palavras, será que a escola, atualmente, consegue corresponder às necessidades expressas pelas 

diferentes camadas sociais?  

Para que não ocorra a submissão a diferentes formas de implantação de propostas bem como 

a realização de planejamentos incoerentes, repensar a prática foi o ponto de partida para replanejar 

ações direcionadas a um empreendedorismo que não deve compreendido como novidade:  a 

transformação da realidade. Novidades sempre significam uma forma de ameaça, capaz de inibir e 

até mesmo proibir ações que, a longo prazo, determinarão a insuficiência do sistema educacional. 
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Em linhas gerais, não temos condições adequadas de trabalho, nossa formação não considera 

a formação da identidade do indivíduo a partir do desenvolvimento de habilidades e competências 

e, para finalizar, somos desvalorizados por uma sociedade carente de educação de qualidade. 

 

 

Professores versus transformação: educadores diante de uma nova realidade 
Comumente nos encontramos diante de falas e registros escritos que procuram justificar a 

carência expressa e observada na formação dos docentes, futuros profissionais da educação. Em 

sua maioria, tais manifestações nos permitem verificar que os problemas educacionais, 

ultrapassando os limites físicos da escola, induzem o docente a atuar de acordo com o que a [dura] 

realidade imprime em sua capacidade de atuação. 

A dificuldade maior foi enfrentada quando percebi que outros profissionais que atuam na 

Educação Básica cobram exageradamente minha postura e minha imagem de “professora perfeita” 

pelo fato de ter me dedicado aos estudos e apresentar títulos que, de certa forma, indicam melhor 

qualificação.  

Assim, o fato que motivou minha nova forma de atuação foi, decisivamente, ouvir: “ — 

Você não é doutora? Seja ética pois não é bem educada! Vê se vai trabalhar.” Entre muitas 

dificuldades, a mais intensa foi lidar com esta fala. O aluno presente em sala de aula pode estar sob 

os cuidados, atenção e responsabilidade de um determinado professor no ano “x”, mas é aluno da 

escola como um todo. Assim, foi necessária uma nova postura com a gestão escolar. Passei a não 

esperar mais pelas possibilidades de conquistas. Abandonei a postura de ouvir e me submeter ao 

que a unidade escolar deseja para não fomentar discussões desnecessárias e assumi a condição de 

educadora verdadeira, capaz de vencer desafios para  realizar minhas vontades e realizar vontades 

alheias também. No entanto, foi necessário assumir a nova postura da seguinte maneira: ao fechar a 

porta da sala de aula, transformo a realidade dura da escola em atitudes prazerosas que ofereço aos 

alunos. Inovei a minha prática atuando com recursos que resolvi que passariam a constituir um 

novo cotidiano, cheio de surpresas e repleto de anseios meus e dos alunos. Tento, em todo 

momento, oferecer condições de situações reflexivas.  Tenho observado cotidianamente a 

importância de conduzir o pensamento de meus alunos a reflexões sobre os valores que perpassam 

nossas vidas.  

Diante de tais reflexões, podemos verificar que a situação atual do sistema educacional – 

especificamente o brasileiro – nos propõe uma análise que, em correspondência com outros 

autores, nos permite compreender que: 

 
[...] É preciso avaliar cursos e programas em geral com uma tônica diferenciada [...]. 

Dessa forma, podem entender o significado e o caráter da dimensão humana na construção do 
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PPI, que dará o impacto necessário aos projetos educacionais e profissionais na vida das 
pessoas presentes na instituição e da comunidade externa. [...] (ARAGÃO apud SILVA, 2011, 
p. 93). 

 

Podemos prosseguir com nossos questionamentos: se esta é a característica de nossas IES’s 

quando se propõem, verdadeiramente, a assumir a responsabilidade de agir em função da promoção 

da transformação da situação do ensino, o que podemos, na condição de verdadeiros educadores, 

docentes com o compromisso e a responsabilidade de preparar futuros profissionais da educação, 

realizar para que as atitudes e ações direcionadas sejam adequadas ao que realmente ocorre? Esta 

questão poderá constituir uma nova apresentação em momento futuro. 

 

 

Considerações Finais 
Participar novamente de um congresso que tem como referência a docência universitária 

para mim, autora e docente, deixa de ser apenas mais uma forma de atualização e passa a tornar-se 

uma verdadeira necessidade. 

Analisando falas, observando situações, confrontando os extremos de minha atuação prática, 

verifico a cada novo dia letivo a importância do processo reflexivo para a formação docente 

continuada.  

Enquanto a legislação educacional brasileira prevê, determina que todos os professores 

devem se submeter a propostas de cursos de capacitação cuja principal função é o investimento da 

formação continuada, podemos verificar e compreender que a verdadeira formação continuada é o 

saber construído e reconstruído diariamente em sala de aula.  

Tenho para minha formação a necessidade de buscar em minhas atitudes questões que me 

induzem a não abandonar minha natureza de cientista da educação. Portanto, independentemente 

do que os colegas de profissão possam vir a concluir diante de tanta confiança que adquiri nos 

últimos tempos, acredito que é dividindo com os outros que multiplicamos saberes e valores 

necessários à construção de uma nova realidade. 

Em suma, o trabalho aqui exposto teve um principal objetivo que acredito ter sido atingido: 

confrontar práticas diferentes e simultâneas da autora e apresentar aos diferentes leitores as 

possibilidades de atuação a partir da superação de dificuldades expressas na desvalorização e no 

descaso. 
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Resumen 
Una de las funciones de la universidad es la formación orientada hacia el desempeño 

profesional sin olvidar su responsabilidad social para la formación ciudadana. Es sabido que este 

proceso no se produce naturalmente, es decir, se requiere de un encuentro en que docente y 

estudiantes le otorguen sentido a la tarea de enseñar y aprender. Esto implica desde el docente, el 

saber su disciplina al mismo tiempo que el saber enseñar.  

Frente a las frecuentes dificultades que docentes y estudiantes manifiestan con respecto a la 

posibilidad de este encuentro, consideramos que recuperar experiencias alternativas a las formas 

más tradicionales de enseñanza, es comenzar a revertirlo. La experiencia como aquello que 

acontece y en la que se construyen saberes para la profesión está en el centro del trabajo en marcos 

teóricos del área de educación. 

En esta comunicación presentamos una propuesta realizada en una universidad Argentina 

sostenida en la necesidad de generar espacios colectivos de intercambio de experiencias y 

situaciones de la práctica docente, donde son puestas en tensión las acciones y decisiones asumidas, 

así como la apertura de perspectivas posibles.  

Los objetivos de la propuesta promueven recrear y analizar situaciones de enseñanza y 

aprendizaje en el día a día del aula universitaria buscando alternativas de acción; socializar 

experiencias cotidianas de enseñanza que permitan abrir un espacio de debate y promover la 

reflexión sobre el trabajo y el rol docente. Para ello se consideró el ateneo como dispositivo para la 

formación en las prácticas profesionales, en este caso la docencia universitaria.  


