


A obra é orientada pela reflexão dos diferentes processos do 
mundo do estudante e da pesquisa, especialmente no sentido da 
formação e prática de professores. Na perspectiva da sociologia 
da educação contemporânea vê-se a imbricação da experiência 
simultânea da socialização-aprendizagem dos estudantes no 
meio ambiente do ensino superior. No campo da pesquisa sobre o 
trabalho docente percebem-se questões éticas nas pesquisas, 
com repercussões sobre a perspectiva pedagógica dos professo-
res das escolas. Noutro contexto, a partir das falas das gestoras 
de um estabelecimento, discute-se os sentidos atribuídos às práti-
cas desenvolvidas no cotidiano da educação infantil. Nisso há 
motivações e estratégias adaptativas de professoras em seus 
primeiros anos na Educação Infantil, revelando-se as angústias e 
superações que constituem a iniciação na cultura profissional. 
Essa cultura escolar, especialmente na sala de aula, inclui de 
forma inevitável a dimensão moral das relações interpessoais 
entre alunos e professoras. Já nos aspectos cognitivos e episte-
mológicos, tratados na formação de professores no ensino supe-
rior, é preciso compreender-se as construções de conceitos pelos 
estudantes, como é o caso do conceito de espaço e tecnologia. 
No sentido da profissionalização docente, problematiza-se a práti-
ca na educação infantil da docência sem a formação pedagógica 
prévia, mas que também é capaz de desencadear a busca dos 
conhecimentos profissionais. Por fim, fenômeno presente na vida 
de professores e estudantes, há a violência escolar, investigada 
pelas concepções dos professores sobre os efeitos do bullying na 
socialização dos alunos. Esses são os temas tratados pelos auto-
res e autoras, provenientes de diferentes filiações: encontramos 
pesquisadores da UFRN-Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte; da UNEMAT-Universidade do Estado do Mato Grosso; 
IFRN-Instituto Federal do Rio Grande do Norte; da SME-Secreta-
ria Municipal de Educação de Natal; bolsistas de iniciação científi-
ca do PIBIC-CNPq; e, tem-se ainda a participação de Kenneth 
Tobin, da CUNY-City University of New York.           



Não se quis apenas um conjunto qualquer de trabalhos individuais, 
mas o resultado de reflexões propositivas e convergentes para o 
campo da educação, especialmente a partir da sociologia da 
educação, e da pesquisa realizada em ambientes escolares, isto é, 
o meio acadêmico, da educação infantil ao ensino superior, como 
se pode depreender das temáticas exploradas pelos capítulos 
desta obra coletiva. A tríade “Ser estudante/Ser professor/Ser 
pesquisador” significa a combinação lógica da atuação dos atores 
e dos cenários da educação escolar retratados nestas páginas. 
Estamos vivendo um momento histórico crítico para o papel da 
escola, questionada e empurrada de todos os lados no seu prota-
gonismo institucional, profissional, cultural, científico, tecnológico 
na mudança social e na formação humana. Em termos simples, 
mas profundamente político e filosófico: as vidas e de estudantes, 
professores e pesquisadores se encontram na tormenta da educa-
ção contemporânea. A educação está em tudo: do mundo da infân-
cia à sociedade dos adultos, das ciências às artes, da epiderme de 
cada um aos tecidos sociais mais fundos, do futuro acuado pelos 
desequilíbrios ambientais às novas tecnologias de comunicação e 
sustentabilidade da espécie. Ser no mundo: estado constante e 
incessável de equilíbrio-desequilíbrio, soluções provisórias e 
conflitos latentes, aprendiza-dos insuficientes e sobrevivência 
necessária, ameaças e superações, angústias e otimismos. Sem 
utopias moralistas para o ensino e os educadores, nem ingenuida-
des científicas ou pretensões de verdades prontas, os autores e 
autoras desta obra exercitam suas mentes sobre vários momentos 
e espaços de formação e socialização, que compõem a experiên-
cia compartilhada de ciência e profissão, de vida pessoal e intera-
cional no meio universitário e em outros ambientes escolares.
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Aos nossos colegas, professores e amigos da vida na escola... 
(tantos lembrados e tantos sem nome)



ESTUDANTE:
Meu desejo é estudar, e o quero com fervor! 
Procuro este local com coragem e virtude, 
Tenho pouco dinheiro e ardente juventude. 
Minha mãe relutou em deixar-me afastar, 
Almejo com vigor aqui me aprofundar.

MEFISTÓFELES 
(vestido com a longa beca de Fausto):
A escola que te serve achaste enfim agora.

ESTUDANTE 
(observando o recinto):
Para ser bem sincero almejo ir-me embora.
Estes muros antigos, ambiente abafado.
Em nada isto me agrada, estou desanimado.
O espaço é muito pouco, estreito, desencanta,
Não se vê um jardim, não há nenhuma planta,
Velhas colunas, bancos, completo desalento,
Aqui se embota o ouvido, a vista e o pensamento.

MEFISTÓFELES:
Isso depende mais de hábito, também.
Recém-nato nos braços de sua mãe amua,
Recusa receber o leite que faz bem,
Mas logo com prazer o quer e se habitua;
Assim, também sucede em tetas da sapiência,
Há que sugá-las sempre e com maior veemência.

J. W. Goethe, Fausto
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APRESENTAÇÃO 

É sempre difícil apresentar um texto científico, com mais difi-
culdade ainda quando se trata da própria obra em que se parti-
cipa, mesmo que a condição de organizador possa atenuar esse 
embaraço, pois se apresenta não apenas a sua produção mas 
também a criação dos outros participantes e o sentido geral para 
a reunião dos seus escritos. Assim, o constrangimento autoral de 
apresentar-se a si mesmo, com o qual se tenta ocultar o despon-
tar da vaidade intelectual, é substituído pelo orgulho de trazer 
ao mundo das ideias acadêmicas mais um produto escrito. Não 
se quis um conjunto qualquer de trabalhos individuais, mas o 
resultado de reflexões propositivas para o campo da educação, 
especialmente a partir da sociologia da educação, e da pesquisa 
realizada em ambientes escolares, isto é, o meio acadêmico, da 
educação infantil ao ensino superior, como se pode depreender 
das temáticas exploradas pelos capítulos desta obra coletiva. 
A tríade “Ser estudante/Ser professor/Ser pesquisador”, já 
apresentada no título, significa a combinação lógica da atuação 
dos atores e dos cenários da educação retratados por todos os 
autores e autoras que dedicaram seus esforços nestas páginas.

Entretanto, essa apresentação também é o espaço de 
se esclarecer as origens e o contexto de surgimento e produ-
ção da obra. A ideia nasceu e cresceu entre os participantes 
que integravam o grupo de pesquisa “Epistemologia e Ensino-
-Aprendizagem: escola e socialização”, certificado no diretório 
nacional dos grupos de pesquisa do CNPq desde 2000, também 
tendo feito parte do PPGED–Programa de Pós-Graduação 
em Educação e do DFPE-Departamento de Fundamentos 
e Políticas da Educação, ligados ao Centro de Educação da 
UFRN–Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Com esta 
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produção bibliográfica, o funcionamento desse grupo, geralmen-
te discreto, ainda mostra desse jeito o seu vigor de reflexão, de 
formação profissional e de experiência de pesquisas no campo 
da educação. Atualmente, o grupo denomina-se ECOS–Escola 
Contemporânea e Olhar Sociológico, voltando-se mais especifi-
camente para a compreensão sociológica do fenômeno escolar 
e para uma formação docente em todos os níveis que não deixe 
de incluir uma visão social mais crítica e sensível dos sujeitos e 
das instituições educativas. 

Observando-se as informações resumidas dos autores 
e autoras, colocadas ao final da obra, percebe-se que eles se 
encontram em diferentes momentos de sua formação univer-
sitária, desde a iniciação científica, começo auspicioso de 
longas carreiras de ensino e pesquisa, até o mestrado e douto-
rado, período de desenvolvimento profissional e de pesquisa 
avançada, ao lado de professores e pesquisadores mais expe-
rientes que cotidianamente acompanham e orientam os estu-
dos e os projetos desses estudantes. Os textos são também o 
resultado de conversas e discussões, apresentações parciais e 
escritos preliminares, reuniões de estudo e orientações, sempre 
movidos pelo interesse intelectual e pelo convívio afetuoso. 
Se espera que um produto desses momentos alimente outros 
tantos encontros que avancem com a formação e a discussão, 
combinando conhecimento, afetividade e aprendizado. Além 
disso, as diferentes filiações institucionais dos participantes 
nos levam a destacar as referências abrangentes, subjacentes 
aos temas escolhidos e as formas de tratá-los. Encontramos os 
professores da própria UFRN, como o organizador, Orgival e 
Soraneide; uma docente da Universidade do Estado do Mato 
Grosso, como Ana; docentes do Instituto Federal do Rio Grande 
do Norte, como Andrezza Tavares, Fábio e Maura; professoras 
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da rede municipal de Natal, como Denise e Joselídia; bolsistas 
de iniciação científica do PIBIC-CNPq, estudantes do curso de 
pedagogia, como Patrícia e Natália; e igualmente, tem-se um 
participante estrangeiro, com o texto do professor Kenneth da 
CUNY–City University of New York.

Agradecemos aos colegas e amigos que nos incentivaram 
e colaboraram, com palavras de apoio, tempo de conversas e 
paciência de escutas. Especialmente, destaco o nosso reconhe-
cimento à coordenação do PPGED-UFRN, na gestão das profes-
soras Alda Maria Duarte de Araújo Castro e Luzia Guacira dos 
Santos Silva, que têm envidado muitos esforços para que se 
aperfeiçoem e sejam valorizadas as produções científicas de 
professores e estudantes. É esse apoio que podem dar as condi-
ções materiais e institucionais que permitam trazer ao público 
acadêmico e profissional as contribuições qualificadas para a 
melhoria da educação brasileira. 

Ser no mundo: estado constante e incessável de equilíbrio-
-desequilíbrio, soluções provisórias e conflitos latentes, apren-
dizados insuficientes e sobrevivência necessária, ameaças e
superações, angústias e otimismos. Sem utopias moralistas
para o ensino e os educadores, nem ingenuidades científicas ou
pretensões de verdades prontas, os autores e autoras desta obra
exercitam suas mentes sobre vários momentos e espaços de
formação e socialização, que compõem a experiência compar-
tilhada de ciência e profissão, de vida pessoal e institucional no
meio universitário e outros ambientes escolares.

No capítulo Socializar-se e estudar: diferentes aprendizagens no 
estranho mundo universitário, Adir Luiz Ferreira reflete, na pers-
pectiva interdisciplinar da sociologia da educação contemporâ-
nea, sobre a imbricação formativa e o emaranhado da experiência 
simultânea e sobreposta da socialização-aprendizagem nas 
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estratégias dos estudantes no meio ambiente ensino superior. 
Questões éticas associadas à pesquisa em ensino e aprendizagem, 
de Kenneth Tobin, relata as diferentes perspectivas éticas e 
práticas nas pesquisas nas escolas e os resultados, eventual-
mente negativos, oriundos das interações entre investigadores 
e professores, destacando as repercussões positivas da pers-
pectiva construtivista e pedagógica da participação colabora-
tiva dos professores das escolas nas pesquisas, inclusive como 
coautores de publicações. Processo criativo e formação docente: 
compreensões de ensino na perspectiva da criatividade, de Andrezza 
Tavares e Fábio Santos, é baseado em uma pesquisa onde os 
autores discutem como a criatividade constitui-se em uma 
das problemáticas na educação mais discutidas, na atualidade, 
principalmente à luz da Educação profissional e Tecnológica.

Em Espaços-tempos de afetividade na Educação Infantil: sabe-
res e fazeres das gestoras, Maura Costa Bezerra esboça através 
de cenários etnográficos e das falas das próprias gestoras de 
um estabelecimento da educação infantil da rede municipal, a 
compreensão dos sentidos atribuídos às práticas desenvolvidas 
por elas no cotidiano da educação infantil, bem como os inter-
câmbios simbólicos e afetivos que estão envolvidos. Em Caminhos 
e dilemas da iniciação docente: a descoberta da cultura profissional 
na escola, Joselidia Marinho explora tanto as motivações quanto 
as estratégias adaptativas de professoras que experimentam os 
seus primeiros anos em um CMEI-Centro Municipal de Educação 
Infantil, revelando-se as angústias e superações que consti-
tuem a iniciação na cultura profissional da educação infantil. 
Soraneide Dantas, em A experiência de um programa integrado 
para a formação de professor na Educação Infantil, discute as bases 
e as práticas em torno da formação de professor em serviço, 
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no programa integrado para a formação de professor da educa-
ção infantil no Rio Grande do Norte. 

No capítulo Concepções e práticas dos professores-formadores 
no curso de pedagogia, Ana Lúcia Andruchak retoma sua pesquisa 
de mestrado no curso de Pedagogia da UNEMAT–Universidade 
do Estado de Mato Grosso/Campus de Sinop para evidenciar o 
que os docentes do curso, chamados de professores-formadores, 
pensam e como organizam o currículo do curso de Pedagogia, 
revelando suas concepções de avanços, desencontros, 
deficiências e contradições referenciadas nas próprias falas 
dos sujeitos. Orgival da Nóbrega Júnior, em A dimensão espacial 
e o proceder pedagógico pretende-se levar o leitor a refletir sobre 
a relação fundamental entre espaço e tecnologia, resgatar o 
espaço educacional, como compreensão do mundo físico e 
social por parte do educando, que passa pela construção de 
conhecimentos significativos que têm como referência sua 
própria experiência. Em Como pensar uma sala de aula propícia 
ao desenvolvimento moral, Denise Fernandes revisa diferentes 
autores que consideraram a dimensão moral envolvida nas 
relações interpessoais em sala de aula, onde a psicologia da 
educação tem um papel relevante para melhorar a atuação 
docente que vise à autonomia dos alunos. 

No capítulo Quando a vivência docente vem antes da formação 
universitária, Maria Patrícia de Oliveira discute a sua prática 
docente na educação infantil, desenvolvida após concluir um 
curso superior de licenciatura, mas sem formação pedagógica 
específica, considerando essa experiência como processo desen-
cadeador para ingressar no curso de pedagogia, a partir do qual 
ressignifica suas aprendizagens sobre a realidade da Educação 
Infantil com o que tem conhecido pela pesquisa e pelas discipli-
nas. Natália Cristina de Medeiros traz em Os professores diante do 



20

bullying nas salas de aula, uma revisão crítica e interdisciplinar 
sobre esse fenômeno de violência no meio escolar, a partir da 
educação, da sociologia e da psicologia, incluindo as concepções 
dos professores no ambiente educacional, tendo sido entrevis-
tados dez educadores da rede pública para se recolher as suas 
impressões a respeito dos efeitos do bullying na socialização dos 
alunos e no comportamento dos professores. 

Eis aqui uma combinação circunstancial de conhecimen-
tos em rede que são indissociáveis das conexões que ligam a 
educação, a cultura de estudantes e educadores, e a vida social. 
No final, a fortuna desse trabalho coletivo de escrita dependerá 
inevitavelmente da complacência e da cumplicidade dos even-
tuais leitores, completando livremente as lacunas e aprendendo 
com as falhas dos pensamentos aqui iniciados.

Adir Luiz Ferreira
Universidade Federal do Rio Grande do Norte



INTRODUÇÃO 

Ser estudante, ser professor, ser pesquisador. Essas palavras 
inseridas no título da obra, além da referência evidente aos 
status e aos papéis dos atores educacionais (ou agentes ou 
sujeitos, dependendo das perspectivas, nem sempre claras), 
revelam, de forma explícita ou implícita, consciente ou incons-
ciente, uma maneira de se organizar as imagens mentais e os 
argumentos da linguagem sobre o mundo da educação escolar.  
A própria escolha consecutiva desses três termos remete a um 
tipo de cognição triárquica, isto é, um conhecimento baseado 
em tríades lógicas articuladas, que também podem ser vistas 
como camadas sobrepostas e simultâneas, ou separadas e suces-
sivas, coexistentes ou excludentes. E ainda poderíamos ver essas 
lógicas impulsionando os fenômenos educacionais envolvidos 
nessas atividades humanas em distintas autonomias, que osci-
lam entre movimentos conflitantes de conservação e mudança, 
coabitando e combinando-se nos mesmos corpos vitais de indi-
víduos, e sob uma similitude orgânica e funcional, de grupos 
e comunidades (estudantes, professores e pesquisadores),  
de instituições (família, escola, universidade) e de sociedade  
(sentidos sociais para a educação básica e superior). 

Uma visão complexa dentro de cada um desses campos 
e nas relações entre eles mostraria contraditórias formas de 
convergência entre permanências e transformações, ao invés 
de oposições inconciliáveis. Por exemplo, no contexto brasi-
leiro de universalização do ensino fundamental – inclusive da 
educação infantil – chegando à expansão recente do acesso ao 
ensino superior, observam-se nesse último tanto os caminhos de 
democratização, pelo ingresso de estudantes de origem popular, 
quanto à manutenção do peso das desigualdades sociais, pelos 
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obstáculos diferenciados que os filhos de famílias modestas 
encontram no meio universitário. 

Sabemos pela experiência da vida real que, evidente-
mente, é mais rica do que qualquer exercício intelectual, que 
as nossas existências cotidianas são conduzidas pelas tentativas 
de compreender a sensação caótica do “tudo-junto-misturado”, 
fonte de angústia e aprendizado, pelo menos para as pessoas adul-
tas que superaram as fases ingênuas e românticas da infância e da 
adolescência. Como na passagem de Fausto, quando Mefistófeles, 
o demônio, assumindo o lugar do mestre orienta o estudante
neófito para se empenhar em reduzir e classificar: essa é a obra
infernal do conhecimento, reduzir e classificar, quando a natu-
reza real da vida é uma vastidão de fato inclassificável...

Arte, ofício e profissão: outra tríade que conduz os 
domínios da educação acadêmica. Domínios de competências 
e papéis sociais que historicamente podem ser atribuídos ao 
artesão, ao mestre e ao cientista, associando-os sucessivamen-
te às noções de talento (habilidade inata), de prática (técnica 
da experiência) e de conhecimento (saber da reflexão). Nessa 
perspectiva de diferentes competências e papéis, o estudan-
te, o professor e o pesquisador, seriam facilmente identifica-
dos pelas imagens do aprendiz, do prático e do intelectual.  
Poder-se-ia pensar, é claro, em diferentes combinações que 
não reduziriam o estudante, o professor e o pesquisador a essas 
imagens contidas em limites artificiais, como a definição de 
Freire que o professor que ensina é também aquele que apren-
de, assim como o aprendiz também ensina, ou como as proposi-
ções do professor-pesquisador lançadas por Shön e Steinhouse, 
que associam nos seus conceitos sobre as práticas dos professo-
res as competências práticas com a capacidade reflexiva.
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Contudo, seria mesmo possível negar a existência, ilusó-
ria e largamente difundida, daqueles reducionismos? É o que se 
constata quando o senso comum dos pais afirma “esse menino 
nasceu para estudar”, desconhecendo que é a própria escola 
que cria a cultura do estudo, sem ser uma condição prévia ou 
inata, mas que é referenciada à origem social dos estudantes, 
sem ser por isso rigorosamente determinada (senão as classes 
populares estariam predeterminadas ao baixo desempenho 
nas escolas). Ou o discurso igualmente comum dos educadores 
que dizem “a experiência é que faz o professor”, desprezando 
as contribuições das pesquisas educacionais e de outras áreas 
científicas que esclareceram e aperfeiçoaram as organizações 
curriculares e as práticas pedagógicas. 

Ou ainda a fala frequente de pesquisadores universi-
tários, tanto aqueles ligados aos cursos de pedagogia quan-
to aqueles do ensino de outras disciplinas, quando declaram 
que “os professores não conhecem as teorias científicas”.  
O que revela antes posições dogmáticas do que sensibilidade 
e compreensão pedagógicas dos diferentes saberes desen-
volvidos na prática de professores, mas que têm inegáveis 
fundamentos teóricos implícitos ou inconscientes, sendo eles 
próprios excelentes objetos de pesquisa. Igualmente, encon-
tra-se o argumento dos estudantes sobre si mesmos de que 
“eles estão na universidade para aprender”, o que explicita-
mente exprime suas demandas legítimas pelos conhecimentos 
avançados do ensino superior, como base de formação profis-
sional. Mas, nem sempre os próprios estudantes percebem que 
a aprendizagem universitária vai além dos conteúdos cogni-
tivos, abrangendo a socialização, e fazendo isso superam a 
condição de aprendiz, que lhes é própria, para atuarem como 
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atores educativos que também ensinam aos seus pares e à 
própria comunidade acadêmica de professores e funcionários.

Inspirados por essa ideia de discursos contraditórios origi-
nados em diferentes fontes e interesses em relação poderíamos 
pensar na coexistência entre determinismos e acaso para os 
avanços sociais e a sobrevivência das formas escolares. É esse 
o movimento cotidiano e institucional das interações tortuo-
sas e conflitivas entre estudantes-professores-pesquisadores,
porém sendo capazes de produzir mudanças e adaptações
mútuas. Entraríamos aí na lógica da teoria da complexidade e
do conhecimento em rede, na origem destinada aos campos da
biologia, da química e da física. Aplicado ao campo social e da
educação, as forças que movem os organismos e orientam as
instituições funcionariam como uma rede cujo comportamento
seria “determinado pela natureza das conexões, pelo menos
tanto quanto pelas propriedades individuais dos elementos,
estas interações são capazes de criar fenômenos de cooperação,
onde as formas e as funções surgem ao nível global da dinâmica”
(ATLAN, 1993, p. 53).

Apesar da complexificação dessa rede social e cognitiva 
ampliar as possibilidades para a auto-organização criadora de 
fenômenos de cooperação, assim como na física isso também 
não pode ser dissociado da entropia como condição da desordem 
desse mesmo sistema, provocando-se simultaneamente instabi-
lidades e incerteza de resultados. É evidente que a sustentação 
das pessoas e dos sistemas educacionais está sempre sujeita às 
tensões conflitivas e desestabilizadoras entre o equilíbrio e a 
desordem. Um exemplo dessa complexa integração sistêmica e 
ecológica no meio ambiente educacional é a trajetória universi-
tária dos estudantes de origem popular, marcados nas suas vidas 
acadêmicas pela convivência entre formas de sobrevivência 
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e ameaças de colapso na formação. São forças que torcem e 
distorcem constantemente os percursos dos estudantes, osci-
lando entre as predeterminações da origem social dos estudan-
tes (facilitando ou inibindo o seu desempenho acadêmico), as 
incertezas da aprendizagem e da formação (coerências ou disso-
nâncias entre os estudos e a sua utilidade social), e as possibi-
lidades de compensação-adaptação (institucional, emocional e 
cognitiva) através de processos de ressocialização e estratégias 
para a sobrevivência pessoal, acadêmica e profissional. 

Nas concepções contemporâneas das ciências sociais, 
evidentemente incluindo a educação, ainda podemos acres-
centar a emergência do ator social, como indivíduo racional 
capaz de cálculo pessoal e estratégias sociais na orientação e 
desenvolvimento de suas ações. Relacionando-se esse cenário 
caótico e fecundo aos temas e ao pensamento retratados nas 
diferentes ações e investimentos educativos dos atores sociais, 
quando “nós agimos como usuários e como produtores de repre-
sentações, contando histórias e ouvindo-as, fazendo análises 
causais e lendo-as” (BECKER, 2009, p. 37). E são usuários pode-
rosos, os estudantes e os professores, e produtores profissionais, 
educadores e gestores, que se percebem como atores reflexivos 
no funcionamento dos processos da educação escolar, projetan-
do e empregando neles suas energias “termodinâmicas”, pelo 
calor das emoções e pelos movimentos biosociocognitivos do 
sentir-aprender-relembrar-utilizar-reaprender. Ao menos para 
o entendimento racional, eventualmente convertido em senso
comum, muitas representações (p. ex., o domínio da cultura
digital pelos computadores, por softwares e pela internet) são
tentativas de propor alguma ordem inteligível para mover-se na
realidade de quem vive no meio educacional. Essa ordem provi-
sória da educação não é aquela da ordenação moral e rigorosa
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dos espíritos conservadores, ao contrário disso, é uma cons-
trução em constante mudança e adaptação em seus produtos 
sociais e artefatos culturais. De fato, a aceleração das mudanças 
tecnológicas e culturais das sociedades capitalistas contemporâ-
neas acarretou uma metamorfose social e cognitiva nos rumos 
da educação, tornando-a “um aprendizado que se estende por 
toda a vida”, visto como fundamental para que se realize a socie-
dade do conhecimento, a formação da mão-de-obra bem espe-
cializada e motivada, o aprendizado de valores humanos mais 
amplos, fazendo do aprendizado tanto um meio como um fim 
(GIDDENS, 2005, p. 422). 

Contudo, o que seja essa formação e qual o papel das 
formas escolares (da educação infantil ao ensino superior) 
permanece como um espaço de debate complexo, conflitivo 
e exigente, fundado na experiência de humanidade compar-
tilhada. A educação se inventa constantemente e não podemos 
pretender esquecer as condições particulares da sua invenção 
cultural, como é a situação crítica de se conviver-se com as desi-
gualdades sociais diante da universalização do acesso a todos 
os níveis do ensino. A necessidade da melhoria da educação 
está bem estabelecida e se podem denunciar as práticas que são 
consideradas contrárias a esse objetivo, especialmente a desva-
lorização da profissão docente e a desqualificação do ensino 
público que é ocupado pelas classes populares. A educação reali-
zada pelos sistemas de ensino não podem perder essa perspecti-
va, ou nos arriscamos a que se anulem as conquistas atuais e que 
se bloqueie o futuro de pessoas, grupos e sociedades inteiras.

Na obra “Où va l’éducation?” (Para onde vai à educação?), 
publicada em 1972, Piaget destaca que, mesmo atendendo-se 
com urgência a indispensável valorização ou revalorização 
dos docentes, da educação infantil ao ensino superior, todas as 
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reformas do ensino universitário continuarão inoperantes se 
dois princípios não forem aplicados com todas as suas conse-
quências: 1 – Uma união estreita entre o ensino e a pesquisa, 
devendo os estudantes participar nisso desde os primeiros anos, 
em particular para a solução de novos problemas não-resolvidos; 
sob pena de não se compreender nada da ciência já constituída; 
2 – Pesquisas em equipe dirigidas não por apenas um profes-
sor, mas por representantes de especialidades complementares, 
trabalhando em constante cooperação. 

No Brasil de hoje, especialmente nas universidades 
públicas ainda sofre-se com a (in)sensibilidade pedagógica de 
boa parte da comunidade acadêmica, além de estarem sendo 
sufocadas pelas estreitezas burocráticas, orçamentárias e juris-
dicionais, com o pretexto de melhor controle dos gastos públi-
cos na educação universitária. Mesmo as discussões sobre o 
próprio Plano Nacional de Educação, proposto para 2011-2020 
(DOURADO, 2011), não dedicam um espaço importante para a 
pesquisa na universidade, privilegiando antes debater as rela-
ções entre o sentido social da democratização e a racionalidade 
gerencial das avaliações de desempenho do ensino superior. 

Nas universidades brasileiras, as orientações curriculares 
dos cursos de pedagogia e de outras formações de professores 
privilegiam o contato estreito com as práticas nas escolas, toda-
via não reforçam igualmente a vinculação entre ensino e pesqui-
sa. Já as pesquisas em equipes multidisciplinares são eventos 
raros no meio acadêmico, apesar dos benefícios imensos que 
trariam essas experiências. Há resistências de vários campos, 
incluindo o mal disfarçado conservadorismo da cultura univer-
sitária que retarda e distorce as mudanças promissoras para a 
ciência e para a educação, mas também há retomada de antigas 
e de novas propostas para realimentar a energia inovadora das 
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instituições e dos atores do ensino superior. Dentro dos muros 
da universidade e além deles, especialmente no sistema de ensi-
no público, os novos grupos sociais que chegam ao ensino supe-
rior no Brasil, tendo sido historicamente afastados do acesso à 
formação universitária, já perceberam as vantagens de estarem 
mais mobilizados e conscientes para exigir uma educação que 
associe qualidade científica e sensibilidade social. Estudantes, 
professores e pesquisadores: qualquer que seja o pacto social 
pela educação, nenhum desses atores pode ser considerado 
secundário ou visto isoladamente um do outro.
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Socializar-se e estudar: 
 diferentes aprendizagens no 

estranho mundo universitário

Adir Luiz Ferreira

Uma vez eu disse aos meus amigos 
que isso [estar na universidade 
pela primeira vez] era como ser 
colocado em Marte e dizer para 

agir normalmente e fazer o mesmo 
que havia feito antes, mas é claro 
que é duro porque você não sabe 

o que fazer e onde tudo está.
(estudante do 1º ano) 

(KRAUSE; DUCHESNE)

[...] a universidade é esse mundo 
estranho onde tudo pode ser 

objeto de uma ref lexão intelectual 
rigorosa, tudo, salvo a própria 

universidade e particularmente 
a maneira com a qual ela cum-

pre a sua missão de ensino.
(ALAVA; ROMAINVILLE)
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Ainda que tenha havido uma enorme ampliação das matrículas 
no ensino superior no Brasil1 na última década, persiste uma 
menosprezada lacuna nas bases epistemológicas da educa-
ção universitária: a exigência para os estudantes de conheci-
mentos que são inatingíveis unicamente pela aprendizagem 
cognitiva. Passada a euforia pelo ingresso no curso superior, 
os estudantes têm a impressão que foram “promovidos” para 
um nível avançado de incompetência escolar, pois há poucas 
similitudes entre a experiência de aprendizagem adquirida 
no ensino médio e a organização e os conhecimentos exigi-
dos na universidade. Até os alunos com bom histórico escolar 
se sentem estranhos no meio ambiente universitário, o que 
é uma reviravolta nas suas expectativas ingênuas de rápida 
adaptação ao ensino superior. O que dizer, então, daqueles que 
chegam inseguros e com menos recursos de conhecimentos e 
de condições materiais, devido as suas deficiências escolares 
e vindos de meios sociais populares?

Mesmo com essas diferenças, a sobrevivência acadêmica 
dos estudantes, de fato, depende do seu engajamento cogni-
tivo e social no meio ambiente universitário, com a constru-
ção de estratégias de aprendizagem e com o investimento em 
processos de socialização. Adaptar-se às exigências cognitivas 
e sociais do ensino superior, contando com amigos, colegas e 
professores para suprir as deficiências organizacionais, não 

1 Pelo Censo da Educação Superior 2012, divulgado pelo MEC-INEPE as 
matrículas na educação superior (graduação e pós-graduação, presen-
ciais e a distância) no Brasil, passaram de 3 milhões, em 2001, para 
alcançar 7,2 milhões em 2012, com ingresso nesse ano de mais de 2,7 
milhões de estudantes para 1 milhão de concluintes. A maior parte 
das matrículas, no ano de 2012, estava concentrada nas universidades 
(54,2%), seguidas das faculdades isoladas (28,8%), centros universitá-
rios (15,4%) e Institutos Federais (1,6%).
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é uma “escolha” dos estudantes: a maioria descobre rapida-
mente que é a melhor chance de sucesso nos seus projetos de 
estudo e de formação profissional.

Práticas de estudos e construção 
cognitiva: os estudantes universitários 
como atores de aprendizagem

As queixas dos professores, de todas as áreas do conhe-
cimento e sem distinção de curso, desde sempre e de diversas 
formas dizem a mesma coisa: “os alunos vêm sem base para a 
universidade”, “os alunos não se interessam em aprender o que 
lhes é ensinado”, “muitos só vêm para as aulas para encontrar 
com os amigos”, “alguns só dão importância aos conteúdos já 
no final do curso”. Certa vez, de forma irônica mas sincera, um 
professor da área de exatas comentou que os novos estudantes 
sabiam tão pouco de matemática que ele já havia proposto que 
se criasse uma disciplina chamada “Cálculo 0”, porque a discipli-
na de “Cálculo I” era considerada muito avançada pelos alunos.  
A realidade, que é encontrada em muitos outros países, é a de 
que o meio universitário é um mundo estranho para os estudan-
tes que chegam socializados de acordo com a educação escolar 
anterior. Na experiência escolar generalista difundida no ensino 
médio, as tarefas e as formas de estudo não preparam os alunos 
para as disciplinas específicas do ensino superior e para os forma-
tos acadêmicos e profissionalizantes das universidades. 

Na lógica da vida real na cultura acadêmica, ao contrá-
rio do que se suporia, a universidade ensina a ensinar, mas não 
ensina a aprender. A aprendizagem dos estudantes do ensino 
superior, nada os tendo preparado para isso, continua sendo uma 
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estratégia a ser construída por eles mesmos durante o curso. 
Sem esse “aprender a aprender”, corre-se o risco de perder-
-se não apenas o conhecimento científico difundido nos cursos
universitários, mas também o próprio sentido de utilidade social
da educação no ensino superior. Embora a preocupação com o
desenvolvimento da autonomia cognitiva dos estudantes (apren-
der a aprender) continue sendo uma prioridade da educação
contemporânea, desde os anos de 1980 os estudos quantitativos
e qualitativos colocam em questão as capacidades e o empenho
dos sistemas de ensino para se atingir essa meta, especialmente
nos cursos superiores (local crítico para a formação docente,
técnica e científica). Destaca-se especialmente o abandono da
aprendizagem dessa autonomia, em vista da aprendizagem foca-
da sobretudo no sistema de avaliação:

Se o nosso ensino e o nosso sistema de avaliação não forem 

cuidadosamente planeados para aumentar, melhorar e refor-

çar as capacidades que pretendemos promover, existe sempre 

o risco de que os nossos estudantes aprendam mais a lidar

com o sistema de avaliação, do que aprendam a aprender em 

moldes social e profissionalmente úteis. O processo de apren-

dizagem de aprender a aprender, representa um componente 

da aprendizagem que é essencial e extremamente influente, e, 

no entanto, tem sido largamente ignorada nos procedimentos 

de avaliação (ENTWISTLE, 1986, p. 151).

Mas, se a aprendizagem é o motor e o fim do ensino, ao 
invés dos resultados do sistema de avaliação, então qual poderia 
ser uma definição precisa para “aprendizagem” como objetivo 
educacional no ensino universitário? Uma definição formal da 
aprendizagem indicaria que se trata de um processo de mudança 
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estável no comportamento e no pensamento, passando-se na 
mentalidade do sujeito de concepções superficiais e descon-
textualizadas do conhecimento anterior para concepções mais 
complexas e atualizadas. É o que poderíamos qualificar como as 
competências práticas e teóricas fundamentadas de acordo com 
padrões científicos e sociais aceitáveis para pessoas e profissio-
nais com escolaridade superior. Porém isso não daria conta de 
uma ampla compreensão multifatorial do próprio processo de 
aprendizagem e das formas de estudo a ele associadas, consi-
derando-se os contextos sociais da atualidade, a cultura histó-
rica da educação escolar, as condições subjetivas e pessoais, os 
recursos acadêmicos e os campos cognitivo e profissional. 

Contudo, a questão pedagógica é evidente para o ensi-
no universitário: por que alguns estudantes aprendem, isto 
é, incorporam as concepções sofisticadas do ensino superior, 
enquanto outros mantêm suas concepções ingênuas da escolari-
dade anterior? Tentando responder a essa preocupação, estudos 
orientados pela psicologia comportamental e cognitiva, apoia-
dos por extensas pesquisas quantitativas, propuseram a noção 
das estratégias de aprendizagem (learning strategies), ressaltando 
a importância para o sucesso escolar dessa abordagem para a 
aprendizagem e para o estudo. Essa noção pressupõe igualmente 
o desenvolvimento da autonomia do estudante condizente com
a condição de pessoa adulta que se espera de universitários.

Em linhas gerais, distinguem-se entre os estudantes 
as seguintes estratégias de aprendizagem (o fim esperado), 
e de estudo (o meio aplicado), de acordo com o alcance das 
abordagens empregadas: a abordagem profunda, quando se 
busca o sentido em padrões e princípios subjacentes, verifica 
evidências e relaciona-as com conclusões, examinam-se lógica 
e criticamente os argumentos e procura-se relacionar ideias 

Adir Luiz Ferreira
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com conhecimentos e experiências anteriores; a abordagem 
superficial, que reproduz os conteúdos e apenas relaciona 
partes do conhecimento, foca na memorização e em resulta-
dos mínimos, atribuindo pouco valor ou sentido às tarefas, 
sentindo-se sob pressão indevida e com ansiedade diante das 
tarefas; a abordagem estratégica, quando se dedica à autore-
gulação da aprendizagem, administra-se efetivamente o tempo 
e os esforços, estando-se atento à aprendizagem e seu contexto, 
monitorando suas formas de estudo e sendo responsável consi-
go mesmo ou com outros de maneira consistente (ENTWISTLE; 
PETERSON, 2004). 

Outros estudos (FIGUEIRA, 1994; BARTALO, GUIMARÃES, 
2008), inspirados nas noções das learning strategies, traduziram 
para o português o Inventário de Estratégias de Aprendizagem 
e Estudo (Learning and Study Strategies Inventory), e levantaram 
oito categorias que conduziriam ao sucesso ou ao fracasso entre 
os estudantes dessas estratégias: 

1 – Processamento da Informação, que avalia a utilização e a 
elaboração de imagens e linguagem, monitorando a própria 
compreensão e raciocínio, estabelecendo ligações com o que 
sabem e o que estão tentando aprender; 

2 – Ansiedade, que se refere ao nível de preocupação com a escola e 
com o desempenho nas tarefas acadêmicas, sendo mais ou menos 
capazes de controlar a ansiedade e poder focar-se nos estudos;

3 – Organização do tempo, que é a avaliação e a aplicação de crité-
rios para a administração de tempo nas situações acadêmicas, se 
buscando assegurar a conclusão das tarefas escolares e evitando 
a procrastinação de compromissos;
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4 – Concentração, quando se busca desenvolver a habilidade de 
voltar-se e manter a atenção em tarefas acadêmicas, aprenden-
do técnicas de focalização e maneiras produtivas de se evitar 
as distrações; 

5 – Atitude, que se refere aos valores subjetivos e morais que os 
estudantes atribuem à escola e ao sucesso acadêmico, relacio-
nando esse entendimento com as suas metas de vida futura; 

6 – Seleção de ideias principais, que é a habilidade de identificar 
as informações importantes de forma holística, sem ater-se aos 
detalhes, em sala de aula e fora dela, reconhecendo os conteú-
dos relevantes para uso posterior;

7 – Auxiliares de estudo, refere-se à utilização e a criação de técni-
cas ou materiais de apoio, com os quais se possa usar como 
auxílios para o aprendizado e para a memorização;

8 – Motivação, que é a avaliação da presteza dos estudantes, da 
autodisciplina, da força de vontade, da dedicação contínua e do 
envolvimento atuante diante das exigências acadêmicas.

Apesar das vantagens cognitivas e acadêmicas que o estu-
dante teria em se armar com essa panóplia de estratégias de 
aprendizagem e estudo, há nelas uma considerável ausência dos 
fatores contextuais e sociais. Qual a influência da socialização 
com os amigos, pares e outros agentes educacionais (professores 
e administração escolar) nesses procedimentos estratégicos? 
Onde e quando entra em cena a socialização estudantil diante 
dos processos cognitivos e metacognitivos mobilizados para a 
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de aprendizagem? Essas parecem ser dimensões que são menos 
consideradas nessa perspectiva da psicologia comportamental e 
cognitiva, ainda que as abordagens baseadas nas estratégias de 
aprendizagem possam contribuir para melhorar a organização 
para o estudo e os indicadores de desempenho dos estudantes. 

Também há um viés reducionista quando se privilegia a 
organização subjetiva dos estudantes, sem agregar como fator 
estruturante para as estratégias dos estudantes o contexto das 
condições materiais e humanas de ensino, como é o caso do 
estado (adequado ou precário) das instalações, ou ainda a manu-
tenção de uma cultura docente que valoriza as aulas magis-
trais e as tarefas de repetição dos conteúdos. Por sua vez, as 
pesquisas baseadas nas impressões dos próprios universitários 
já mostraram que “os estudantes não atribuem geralmente as 
suas dificuldades a condições extrínsecas ao seu trabalho, consi-
derando-as, antes, como fruto da sua própria responsabilidade” 
(BIREAUD, 1995, p. 38). Assim, na mente dos estudantes, os fato-
res psicológicos e contextuais de aprendizagem transformam-se 
em fatores morais que justificariam os seus resultados pela força 
de vontade ou pela falta dela, associados a fatores igualmente 
morais atribuídos aos professores (“boa vontade” ou “má vonta-
de”), desfocando as evidências de fatores externos materiais e 
sociais para a aprendizagem e para o ensino.  

A despeito da esperada eficácia resultante de uma boa 
estratégia de aprendizagem, as práticas de estudo não podem 
ser reduzidas às dimensões racionais e discursivas, expressas 
em um repertório de conhecimentos acadêmicos válidos e na 
linguagem competente de disciplinas científicas. Porque na sua 
dimensão subjetiva a aprendizagem é realmente um fator psico-
dinâmico, onde a condição da pessoa do estudante dá senti-
do motivacional consciente ao esforço cognitivo. Porém, as 
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atitudes e as formas de se organizar para o estudo também são 
afetadas profundamente por orientações implícitas, motivações 
inconscientes e automatismos sociais e modelagens culturais. 
Nessa ótica, a aprendizagem humana é um fenômeno originado 
e transformado pelas dimensões sobrepostas e indissociáveis da 
espécie humana (estruturas e funções orgânicas), da subjetivi-
dade (sujeito mental), da sociabilidade (indivíduo na sociedade 
geral), da individuação (personalidade própria) e da culturação 
(membro de uma comunidade específica).

Por exemplo, desde criança até à fase adulta, familia-
res e professores investem em repetitivos controles morais e 
práticos na intenção de melhorar o aproveitamento dos estu-
dos. Mas, desde que se obtenham bons resultados escolares, 
há uma despreocupação com o significado dos conhecimentos 
ou sobre as estratégias cognitivas mobilizadas pelos estudan-
tes. “Não sei como ele (o aluno) fez, mas se funcionou, é o que 
interessa...” ou “Agora que ele (o aluno) foi mal na avaliação, 
vai dar mais importância aos estudos...” Dessas experiências 
acadêmicas vividas entre a ansiedade, a decepção e a satisfação, 
nem sempre há a formulação e a aplicação consciente de uma 
estratégia de aprendizagem. Porque o que é reforçado na mente 
do estudante é a adaptação ao sistema de avaliação ao invés 
dos processos da aprendizagem, sejam eles de internalização, 
assimilação ou acomodação. 

Racionalmente as estratégias de aprendizagem e estudo 
visam melhoram a compreensão do conhecimento, mas isso não 
significa que os sujeitos aceitem mudar de maneira radical as 
suas práticas intuitivas, por elas estarem profundamente acomo-
dadas nas estruturas cognitivas dos estudantes e por serem vistas 
como adaptadas aos objetivos das avaliações escolares e não à 
aprendizagem. Para a conquista da autonomia como adulto, 
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relacionando-se os processos cognitivos com o desenvolvimento 
psicológico e a independência pessoal, sabe-se da importância 
que pode ter a adaptação à vida e aos estudos universitários, 
para os quais “os sucessos são estatisticamente mais numerosos” 
entre aqueles estudantes que “tendo rompido com os conteúdos 
do ensino secundário, adotaram conteúdos pedagógicos autôno-
mos, do que os sucessos nos estudantes que continuaram presos 
aos seus velhos hábitos” (FOURNET, 1986, p. 60).

Outros fatores epistêmicos que podem esclarecer as práti-
cas de estudos na educação universitária não são redutíveis à 
disposição geral do estudante diante da aprendizagem de novos 
conhecimentos e da ressignificação de antigos saberes, ou da 
resistência a eles, como ocorre no ensino fundamental e no ensi-
no médio. Por exemplo, no ensino superior as didáticas baseadas 
nas simplificações dos livros didáticos escolares são desprezadas. 
Pois, nas tarefas e nas avaliações se exigirá a explicitação de 
capacidades intelectuais suficientes para o raciocínio científico 
elaborado e para a escrita de acordo com as normas científicas. 
Na experiência internacional desde os anos 2000, as abordagens 
das pesquisas educacionais, especialmente nas comunidades 
francófonas e anglo-saxônicas, estiveram focadas em ver entre 
os estudantes as suas concepções da ciência e das disciplinas 
científicas, bem como a formação progressiva dos discursos 
científicos. Entretanto, essas concepções e sua formação apre-
sentaram formas contraditórias quanto à natureza da ciência:
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[...] de um lado, sua visão do saber científico aparece como 

muito marcada pelo selo do positivismo: as leis e as teorias 

científicas lhes parecem existir independentemente dos 

homens; eles consideram o conhecimento como justo ou falso. 

Mas, por outro lado, afirmam nas mesmas proporções que a 

ciência é influenciada pela sociedade e que ela está baseada 

em pressupostos: alinham-se então a uma posição mais cons-

trutivista (ALAVA; ROMAINVILLE, 2001, p. 163).

A dinâmica específica da educação escolar se orienta por 
uma conhecida suposição interacional: a existência de uma 
implicação e mobilização mútua, com base em um investimento 
cultural simbólico e material, entre aquele que ensina e aque-
le que aprende. Essa interação nos primeiros anos da escola 
funciona de forma assimétrica, por causa da predominância da 
condução docente, porém, ainda que se mantenha a necessi-
dade do acompanhamento do professor, se espera que o aluno 
progressivamente adquira sua autonomia de aprendizagem. 
Ora, essa dinâmica é profundamente alterada com o ingresso 
no ensino superior porque “a universidade, essa coprodução de 
aprendizagens admite uma acepção particular: supõe-se que o 
estudante disponha de uma liberdade que permita uma ‘auto-
formação’” (JELLAB, 2011, [documento on-line, não paginado]). 
Ou seja, as instituições de ensino superior esperam e contam 
que os seus estudantes tenham desde o início essa autonomia 
de aprendizagem. 

Contudo, apesar das influências europeias e norte-
-americanas, nas universidades latino-americanas essa
“autoformação” é uma realidade bem mais limitada. Nas insti-
tuições brasileiras, em conformidade com a tradição jesuítica
e aristocrática na educação superior, essa “liberdade” para a
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aprendizagem está fortemente relacionada ao encaminhamen-
to e à modelagem estabelecidos pelo professor das disciplinas.  
A criação e a mobilização de estratégias pessoais não são esti-
muladas, entretanto elas acabam sendo construídas de forma 
adaptativa e até “clandestina”, isto é, de maneira oculta e diver-
sa às orientações do professor, mais do que estabelecidas pelo 
estímulo e reforço de formas abertas de antecipação acadêmica. 

Os projetos de aprendizagem se constroem na tensão das 
constantes soluções de compromisso entre utilidade e motivação. 
A utilidade da aprendizagem, como objetivo de longo prazo para o 
desenvolvimento de competências e conhecimentos supostamen-
te eficazes é aquela coerente com os desafios da vida profissional. 
Entretanto, a utilidade imediata vista pela maioria dos estudan-
tes é aquela diretamente relacionada ao sentido reducionista do 
currículo: o cumprimento dos requisitos formais e a aprovação 
nas atividades do curso. Já a motivação, é o estado emocional e 
cognitivo que, de forma racional e inconsciente, configura entre 
os estudantes o sentido dinâmico, positivo ou negativo, das suas 
expectativas pessoais e sociais, como os planos de vida e o pres-
tígio esperado com o diploma universitário. 

As maneiras de estudar e os estilos de aprender são 
sempre objeto de interesse das pesquisas educacionais, espe-
cialmente na busca pedagógica por melhor se compreender e se 
intervir sobre esses processos. Entretanto, de forma paradoxal 
os estudantes e os próprios cursos da universidade, inclusive 
aqueles voltados para a formação de professores, são impelidos 
a desenvolver suas práticas de estudos e estilos de aprendi-
zagem associados a uma “didática profana”. Isso implica que 
os métodos e técnicas de estudo sejam desenvolvidos e valida-
dos pelas próprias práticas, desconhecendo-se ou desprezan-
do-se as teorias de aprendizagem e as práticas pedagógicas e 
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curriculares que baseiam a didática científica, informada pelas 
ciências da educação. 

Simultaneamente, como reforço da “didática profana”, 
desde o seu ingresso nos cursos os estudantes descobrem os 
potenciais benefícios educativos oriundos da socialização acadê-
mica com colegas, grupos, professores e com o funcionamento 
organizacional da instituição. Assim são transmitidas as práticas 
de estudo mais correntes, como ler-e-reler várias vezes os textos 
das disciplinas, memorizar diretamente as resenhas sintéti-
cas dos colegas ou especular com os estudantes de períodos 
anteriores sobre o perfil de ensino e avaliação dos professores. 
Nesse caso, a aprendizagem por impregnação, definida pelo 
domínio mnemônico da linguagem das disciplinas, prevalece 
sobre a compreensão semântica e a reflexão epistemológica. 
Igualmente os grupos de “motivação” formados pelos veteranos 
do curso, eficientes divulgadores de truques e formas para a 
realização de tarefas e para como negociar com os professores, 
são importantes contrapesos dos estudantes para ajudá-los a 
superar os problemas advindos de uma precária ou inexistente 
orientação pedagógica. 

Mas, o acesso e o domínio sobre essa “didática profa-
na” também está relacionado à cultura escolar das famílias e 
à origem social dos estudantes. Ambientes familiares com pais 
e irmãos com escolaridade universitária propiciam aos seus 
membros um melhor preparo e acompanhamento do processo 
de socialização acadêmica, pelo simples fato deles conhecerem 
e valorizarem a própria experiência cultural do ensino superior. 
Já os filhos das classes populares encontram nas suas famílias 
uma bagagem intelectual com pouca ou nenhuma informação 
sobre o que seja realmente a vida cotidiana do ser estudante no 
interior da cultura universitária.
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Estudos recentes buscam compreender os efeitos da 
democratização universitária, entendida como a ampliação 
do ensino superior para as classes populares e da baixa clas-
se média. Todavia, esses estudos continuam destacando a 
importância das trajetórias escolares de sucesso incomum 
dos estudantes trânsfugas (PIOTTO; ALVES, 2011), que veem 
a universidade como o lugar social onde eles não deveriam 
estar. A democratização continua relacionada antes de tudo 
ao aumento quantitativo da população estudantil de origem 
popular nas universidades, sem que a ampliação do acesso ao 
ensino superior tenha eliminado o peso negativo da base social 
popular para a permanência na universidade (ALMEIDA, 2007). 
Os estudantes oriundos da classe média e alta (os “herdeiros”, 
na tradição dos estudos clássicos de Bourdieu e Passeron) ainda 
preservam os “caminhos dourados” na formação universitária, 
ocupando os tradicionais cursos elitistas (medicina, engenha-
rias, psicologia, odontologia, p.ex.) e novas áreas de formação 
científica e tecnológica (biomedicina, computação, neurociên-
cias, p.ex.). Assim como já aconteceu em outros países, os filhos 
das classes populares começaram a ingressar em maior número 
nas universidades públicas brasileiras, mas estão mais presentes 
nos cursos de humanas e nas licenciaturas. 

Além das condições familiares de apoio, haveria mesmo 
uma relação direta entre o histórico escolar anterior dos estu-
dantes e as suas estratégias de aprendizagem no ensino supe-
rior? Há uma crença, difundida entre a maioria dos professores, 
de que o estudante quando entra na universidade “possua um 
repertório anterior de estratégias de aprendizagem, as quais 
foram se sedimentando ao longo da sua vida acadêmica ante-
rior” (BARTALO, GUIMARÃES, 2008, p. 11). Outras pesquisas 
também afirmam a importância do bom desempenho escolar 
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anterior para o sucesso nos estudos universitários, chegando 
mesmo a atribuir a esse background escolar o êxito universi-
tário dos estudantes vindos das escolas públicas (identifica-
das no Brasil às classes de baixa renda): “por terem superado 
adversidades de diversas naturezas para chegar em igualdade 
de condições à universidade, têm potencial superior para se 
desenvolverem academicamente” (PEDROSA, 2004, [documento 
on-line, não paginado]). 

Então, é compreensível que desses estudantes de origens 
modestas se espere muito, por eles serem vistos muitas vezes 
como a “elite escolar das categorias populares”, geralmente 
com grandes custos para pais, sendo os próprios estudantes 
imbuídos de uma grande motivação pessoal, com a mobiliza-
ção subjetiva compensando as carências materiais das suas 
famílias. Nesse caso, quando os estudantes de classes baixas 
ingressam no ensino superior, eles associam grandes expecta-
tivas cognitivas, alimentadas por familiares e por professores, 
com a legitimação moral antecipatória para a ascensão social 
identificada com a universidade:

Esses estudantes chegam à universidade com sólidos métodos 

de trabalho pessoal e a segurança de terem sido reconheci-

dos como dignos do sucesso escolar. Quando as famílias não 

estiveram no centro de sua mobilização, foram os profes-

sores que podem ter desempenhado um papel determinan-

te na sua relação com a escola. Um outro significante lhes 

terá dado confiança e permitido que eles pudessem ter um 

lugar em outro mundo social, diferente de suas origens  

(NICOURD, 2011, [documento on-line, não paginado]).
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Mas, a manutenção das desigualdades pode estar sendo 
ocultada nesses estudos que minimizam ou desconsideram as 
dificuldades sociais de origem, porque eles comparam os alunos 
de estabelecimentos públicos com desempenho escolar acima 
da média, que são aqueles aprovados para o ensino superior, 
com os outros estudantes provenientes das escolas privadas, 
os quais continuam representando o maior número dos ingres-
sos nas universidades brasileiras, mesmo tendo históricos 
escolares apenas medianos ou até abaixo da média, diante da 
maior exigência das escolas privadas e do apoio extraescolar 
das famílias para os filhos com dificuldades de aprendizagem. 
Ainda que hoje no Brasil exista a pressão de governos e orien-
tações ministeriais que estimulam o acesso e a manutenção dos 
alunos de origens populares nas universidades, a melhoria das 
condições de desempenho no ensino superior desses estudantes 
continua sendo diretamente associada a históricos escolares 
anteriores de superação das expectativas sociais, especialmente 
diante das culturas familiares tradicionais e de baixa escolari-
dade. Eventualmente os filhos de trabalhadores também têm 
que aprender a conviver com a ambiguidade do orgulho esco-
lar e dos preconceitos anti-intelectuais e resistências nas suas 
próprias casas, pela incompreensão e até ressentimentos diante 
de filhos dedicados aos estudos e afastados das tarefas manuais 
domésticas ou de trabalhos remunerados sem qualificação.

Porém, mesmo em outros países com décadas de políti-
cas “inclusivas” em instituições prestigiosas de ensino supe-
rior, como o Reino Unido, estudos mostram que os estudantes 
de origem popular ainda são vistos como “peixes fora d’água” 
pelos próprios familiares, em sua maioria sem formação supe-
rior, e continuam falando de si mesmos na universidade como 
“estranhos no paraíso”. Todavia, segundo as pesquisas, muitos 
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desses estudantes também se mostram capazes de se moverem 
bem nos campos da família e da universidade, “combinando 
fortes conexões com a família e com amigos com o que pode 
ser visto classicamente como disposições acadêmicas de classe 
média, como uma versatilidade que a maioria começou a desen-
volver cedo na sua escolaridade” (REAY; CROZIER; CLAYTON, 
2009, p. 1105). A despeito das dificuldades econômicas e cultu-
rais devidas as suas origens familiares, teriam esses estudantes 
universitários incorporado previamente um habitus diferente 
de sua classe social ou isso seria um efeito cultural retroativo 
da própria experiência acadêmica?

Certamente a base escolar e social dos estudantes conti-
nua determinando as condições de concorrência para o ingresso 
na universidade. Contudo, mesmo quando essas condições são 
orientadas por políticas compensatórias que buscam favorecer 
as classes populares, persiste uma grande diferença no percur-
so e no projeto investido no ensino superior. Por que alguns 
conseguem passar de ano com facilidade, enquanto outros têm 
percursos difíceis e até abandonam os cursos? Como alguns se 
sentem bem adaptados às formas de ensino no meio ambien-
te universitário, enquanto outros só veem o ensino superior 
como meio para se obter um diploma e um bom emprego? 
Logicamente, um olhar de classe é inevitável na perspectiva 
do funcionamento e da utilidade da formação universitária. 
Os estudantes das classes de renda superior podem ficar 
despreocupados com a sustentação material e têm condições 
de se projetarem percursos longos de formação, contando com o 
apoio financeiro e cultural das famílias. Ao contrário, no realis-
mo cotidiano da vida acadêmica, os universitários das classes 
populares são constantemente atormentados pela angústia com 
o seu sustento e com a cobrança moral dos familiares, o que faz
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com que fiquem ansiosos por uma rápida colocação profissional, 
estando menos disponíveis, no sentido financeiro e emocional, 
para uma longa formação tecnológica ou científica, evitando 
normalmente protelar o seu ingresso no mundo do trabalho.

Porém, independente da origem social e escolar, desco-
bre-se que os métodos de trabalho pessoal desenvolvido em 
outro meio escolar – o ensino médio – não são àqueles exigidos 
pelo ensino superior, sendo necessária a montagem de uma nova 
estratégia de aprendizagem mais adaptada ao meio ambiente 
universitário. O que é preservado da experiência escolar ante-
rior são os fatores metacognitivos, destacando-se o progressivo 
desenvolvimento da autogestão das aprendizagens. Contudo, 
entre praticamente todos os estudantes sem recursos econô-
micos, há um fator metacognitivo de sustentação emocional 
diante dos momentos de estresse acadêmico: uma forte motiva-
ção para os estudos como um vívido engajamento moral, tendo 
como projeto pessoal uma trajetória de ascensão social e de 
autonomia como pessoa adulta. O diploma universitário ainda 
simboliza para o estudante brasileiro o sonho de sair da classe 
trabalhadora de origem e ascender para a classe média.

Nesse campo da perspectiva utilitária, o estímulo para as 
tarefas acadêmicas ganha uma conotação democratizante, que 
é tanto mais intensa quanto mais os estudantes dominarem no 
meio universitário os caminhos viáveis para essa trajetória, ou 
seja, o acesso e o uso dos recursos disponíveis para o desenvol-
vimento nos estudos e na aprendizagem (espaços e instalações 
comuns, auxílios institucionais, apoio familiar, ajuda de amigos 
e colegas, relações com professores, participação em eventos 
e atividades extracurriculares). Assim sendo, a administração 
dos estudos e das aprendizagens pelos estudantes leva à ultra-
passagem – e muito – dos campos cognitivos e metacognitivos, 
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se vinculando profundamente à socialização, considerada no seu 
sentido interpessoal, comunitário, educacional e organizacio-
nal. Estando aí, talvez, as brechas para uma autêntica democra-
tização que possa ser promovida pela formação universitária.

Socialização e meio ambiente universitário: 
efeitos entre os estudantes da dimensão 
organizacional e dos modos de sociabilidade

Pode-se definir a socialização como o conjunto de expe-
riências ambivalentes no mundo social e de práticas sociais 
dos indivíduos. A socialização, então, é simultaneamente: 
a) o espaço de desenvolvimento consciente de competências,
relações, identidades e disposições; b) o campo inconsciente
de incorporação de representações do mundo e de si mesmo.
Igualmente, a socialização é um percurso existencial permanen-
te que é impulsionado por contínuas atualizações (involuntárias
e racionais, oportunistas e intencionais), distanciando e alteran-
do os indivíduos da socialização primária originada no convívio
familiar e nos anos da infância, constituindo progressivamente
uma mudança social. Mas, “também a mudança social, acelerada
em certos períodos, implica processos de (re)socialização mais
ou menos abruptos, ao transformar práticas, linguagens, ideo-
logias e estruturas sociais” (ABRANTES, 2011, p. 125). Ora, esses
períodos de mudança acelerada, que resulta em ressocializa-
ção, podem certamente ser provocados pela experiência escolar
da universidade, o que para muitos representa a transição da
juventude e da influência familiar para a fase da vida adulta e
do mundo do trabalho.
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As abordagens que destacam as competências dos estu-
dantes sobre os conteúdos e os métodos cognitivos acabam 
minimizando a importância da socialização escolar genérica 
sem fins educativos específicos, que visa globalmente o reco-
nhecimento de problemas comuns. De acordo com a proposição 
de Bourdieu, “o que os indivíduos devem à escola é sobretudo 
um repertório de lugares-comuns, não apenas um discurso e 
uma linguagem comuns, mas também terrenos de encontro e 
acordo, problemas comuns e maneiras comuns de abordar tais 
problemas comuns” (1992, p. 207).

De fato, no terreno dos problemas comuns e como condi-
ção prévia para o seu desenvolvimento cognitivo, os estudan-
tes precisam rapidamente encontrar soluções para o problema 
da necessidade de estabelecer competências mínimas em duas 
dimensões organizacionais e sociais do meio ambiente da 
universidade: a) domínio pessoal sobre as formas de funcio-
namento do estabelecimento, no sentido do conhecimento dos 
lugares e das regras administrativas, assim como dos encami-
nhamentos diante da gestão pedagógica; b) integração a uma 
rede pessoal de interações sociais, constituída pelos contatos 
cotidianos com colegas de sala e com grupos de estudo e traba-
lhos conjuntos, e mesmo pelo vínculo duradouro com um círcu-
lo próprio de amizades no curso. 

Para além da dessa dimensão organizacional, consideran-
do-se literalmente o ambiente universitário como um meio de 
vida, para organismos individuais e para o conjunto social, pode-
mos também considerar a cultura universitária em uma perspec-
tiva ecológica. É nos modos de sobrevivência e adaptação nesse 
meio ambiente que os estudantes encontram o apoio social e os 
recursos cognitivos para superar as dificuldades e ter chances 
de sucesso acadêmico. A figura “Socialização dos estudantes no 
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ensino superior: perspectiva organizacional/ecológica”, inspi-
rada de um esquema proposto por Weidman (2006), traz uma 
síntese das diferentes dimensões, estruturas e sentido, que inte-
ragem e se combinam para que se tenha um quadro abrangente 
dos processos de socializações dos estudantes. 

Como espaço de intersecção, tem-se o contexto acadê-
mico e institucional, que é o cenário social onde os estudantes 
universitários se apresentam cotidianamente. Nele se buscam 
as formas para os conhecimentos formativos, especialmen-
te através da implicação e engajamento no meio ambiente, 
esperando-se que os investimentos acadêmicos pessoais guar-
dem coerência e identificação com os padrões institucionais. 
Os espaços pedagógicos são vivenciados como tempos de socia-
lização com professores, colegas e amigos, em situações de 
aprendizagem marcadas pela aprendizagem e pelas emoções.  
A passagem entre a perspectiva estudantil projetada (ingresso 
no ensino superior) e a perspectiva profissional visada (o diplo-
ma para o mundo do trabalho), mais do que uma mera transição 
escolar, resulta em um longo e radical processo de ressociali-
zação na existência dos sujeitos. É claro que nesse processo a 
influência da comunidade institucional é decisiva, assim como 
as formas de sustentação e apoio da comunidade pessoal-social 
(familiares, amigos e empregadores fora do meio universitário). 
Mas, deve-se considerar que esses agentes tendem a representar 
posições mais estáveis e conservadoras na vida em transforma-
ção dos estudantes. Com ou sem coerência em face dos quadros 
preliminares de acesso e antecipação, o que geralmente resulta 
da experiência universitária é uma metamorfose social e subje-
tiva que configura o profissional e reconstrói a pessoa. 

Diferentemente do que uma perspectiva organizacional 
restrita poderia supor, as adaptações individuais e grupais, 
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marcadas pela administração emocional dos efeitos do conví-
vio acadêmico, parecem ser mais decisivas para a sensação de 
bem-estar e autoestima cognitiva dos estudantes do que as 
estruturas universitárias de acompanhamento estudantil e 
apoio pedagógico (previstas e nem sempre existentes). 

Entre essas adaptações pedagógicas e sociais, encontra-se 
a contribuição da rede amigável para o êxito dos estudantes, o 
que está sempre na dependência de múltiplos fatores pessoais, 
grupais e pedagógicas (mudança de curso ou de currículo), além 
dos eventos comuns ou extraordinários que trazem alterações 
no ritmo normal da vida (emprego, casamento, nascimento de 
filhos, problemas familiares ou de saúde). Entretanto, é certo que 
os estudantes universitários recorrem muito mais a essa rede 
pessoal do que às estruturas organizacionais da instituição.
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Mesmo nos estabelecimentos com bons recursos 
financeiros, os estudantes se deparam com a precariedade 
ou a insuficiência dos meios de acompanhamento e apoio aos 
estudantes, além de limitações no uso das instalações comuns 
(bibliotecas, restaurante, p. ex.) e equipamentos educativos 
(salas, instrumentos e laboratórios, p. ex.). Ainda que existam 
alguns programas de ajuda e incentivo, os recursos e as condições 
de uso são controlados pela administração universitária, com 
pouca ou nenhuma participação dos estudantes. De qualquer 
forma, o comum é que seja da iniciativa dos próprios estudantes 
buscar as possibilidades de soluções para os seus problemas 
acadêmicos, em muitos casos restringindo-se ao preenchimento 
de formulários e às relações impessoais com o corpo docente e 
às equipes técnico-administrativas. 

E até mesmo nas situações problemáticas com a admi-
nistração e com os aspectos pedagógicos do curso, é à lógica 
das relações amigáveis dos estudantes (e não organiza-
cional) que se recorre. Assim como já se observa em outros 
níveis de ensino (fundamental e médio), os universitários 
desenvolvem claramente circuitos afetivos preferenciais com 
professores e funcionários conhecidos pela gentileza e sensi-
bilidade à condição estudantil. Essa engenharia afetivo-social 
construída pelos estudantes com fins acadêmicos, que é 
simultaneamente discreta (relações pessoais de admiração ou 
resistência) e pública (declarações de simpatia ou antipatia, 
afinidade ou rejeição), tem relação direta com o surgimento de 
um sucedâneo à rede amigável de interações com os colegas: 
a configuração progressiva das relações de preferência com 
os professores. Muitas vezes, os professores correspondem de 
forma positiva e aberta a essas expectativas, por exemplo, aten-
dendo solícitos aos alunos em horários extraclasses, abrindo o 
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acesso aos grupos de pesquisa ou dispondo-se zelosamente aos 
papéis de orientadores. Porém, para muitos outros professores, 
a adesão a essas relações de preferência é mais conflituosa. 
Porque aparentemente, na forma de um mecanismo incons-
ciente de contratransferência (no sentido psicanalítico), os 
estudantes são percebidos como territórios do desejo a serem 
controlados, pela submissão ou pelo amor incondicional. E isso 
pode desencadear, nas relações pessoais e na busca de objetivos 
acadêmicos (títulos, cargos e prêmios) tanto comportamentos 
passionais quanto mecanismos de defesa do ego, como repres-
são, racionalização e desvios do objeto do desejo.

Contudo, nas relações com os professores, o sentido 
amigável da rede de interações, que é tanto afetivo quanto 
operacional, fica alterado de ambos os lados. Os estudantes têm 
consciência da assimetria de poder social e institucional na rela-
ção professor-aluno, o que é diferente do sentimento igualitário 
que eles sentem no convívio com os colegas. Os professores, por 
sua vez, ressentem e revivem com os estudantes processos de 
assimilação da sua própria experiência acadêmica, repetindo 
estímulos ou resistências que marcaram suas carreiras. Então, 
ainda que explicitamente referenciados a valores educacionais 
objetivos, a avaliação dos produtos acadêmicos dos estudan-
tes (resumos, monografias, relatórios) é comumente associada 
à própria conduta, destacando-se tanto os valores científicos 
como os valores morais. Expressões como honestidade, leal-
dade, gratidão, justiça, humildade, maturidade, assim como 
os seus antônimos, são lidas nos textos acadêmicos ao lado de 
termos como clareza, pertinência, relevância, validade, inova-
ção, e seus contrários. É claro que há uma dinâmica emocio-
nal distinta entre as experiências acadêmicas vividas na rede 
amigável de colegas e aquelas das relações de preferência com 
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os professores. Porém, em todos os casos, podem ocorrer efeitos 
prazerosos ou sentimentos de amargura, históricos de supera-
ção e memórias de frustrações, fazendo com que a vida social na 
universidade, além da dimensão cognitiva e formação profissio-
nal, seja afinal uma reconstrução pessoal profunda e marcante. 

Entretanto, qualquer que seja o fator emocional ou social, 
a vida escolar dos estudantes universitários é sempre marcada 
pela experiência pedagógica de administrar a ansiedade com 
as exigências da aprendizagem. Nesse sentido, existem de fato 
muitas pressões do ambiente universitário sobre as condições 
psicológicas e cognitivas dos estudantes, que veem nos modos 
de sociabilidades recursos para reagirem a essa dupla carga 
estressante. Então, a socialização universitária serve simulta-
neamente como meio de alívio afetivo, pela satisfação emocio-
nal e social (amizades, encontros, festas, passeios, sexo, relações 
amorosas), e como recurso comum e autogerido para a reali-
zação bem sucedida das tarefas acadêmicas e a compreensão 
dos conteúdos (apresentações em sala de aula, participação em 
eventos e boas notas). 

Há, assim, uma multidimensionalidade com caracte-
rísticas próprias – cultura científica, identidade estudantil e 
existência acadêmica – subjacente à dinâmica socializadora/
individualizadora que move as ações dos indivíduos como sujei-
tos da sua aprendizagem e socialização no meio universitário. 
A complexidade, a diversidade, os prazos e a arbitrariedade das 
disciplinas, dos docentes e das tarefas acadêmicas, vão exigir 
dos estudantes uma profunda reconstrução das estratégias 
de estudo, caso contrário, os sentimentos de inadaptação e 
frustração poderão comprometer o desenvolvimento de suas 
potencialidades cognitivas. “A configuração no tempo e no 
espaço das universidades se expressa na sua apresentação como 



Adir Luiz Ferreira

56

a sede de uma cultura organizacional específica” (ZABALZA, 
2004, p. 79-80). Isso significa compreender o estudante nessa 
cultura universitária como uma experiência que ultrapassa os 
formatos administrativos, a dimensão racional e mundo visível, 
compreendendo igualmente componentes irracionais, virtuais 
e inconscientes, coletivos e pessoais. 

Na ótica da vida do estudante integrada à cultura univer-
sitária, apenas em aparência provisória e parcial (de fato, ela irá 
integrar-se de forma duradoura e profunda na pessoa do estu-
dante), a sua adaptação ao meio acadêmico pelo aprendizado 
do ofício de estudante é crucial para as suas chances manter-
-se e concluir com sucesso o percurso do ensino superior.
Nesse sentido, muito além de estratégias de aprendizagem e
buscando garantir a sobrevivência no meio universitário, os
estudantes desenvolvem metodologias sociais globais, como
etnometodologias adaptadas ao conhecimento local e ao percur-
so de formação superior. Esse é o sentido de se aprender o
ofício de estudante que significa “que é necessário aprender a
se tornar um deles para não ser eliminado ou auto-eliminar-se
porque se continuou como um estrangeiro nesse mundo novo”
(COULON, 2008, p. 31).

Assim, por comparação com a escolaridade anterior, o 
ingresso no ensino superior pode visto no sentido etnológico 
como uma passagem em três tempos (COULON, 2008, p. 32): 
“o tempo de estranhamento”, quando o estudante sente-se 
em um mundo desconhecido que rompe com a escola que ele 
conhecia; “o tempo da aprendizagem”, quando ele se adapta 
progressivamente ao meio universitário; “o tempo de afilia-
ção”, quando o estudante domina as regras do mundo social da 
universidade, inclusive para transgredi-las. Inspiradas nessa 
abordagem etnometodológica, diversas pesquisas posteriores 



Socializar-se e estudar: diferentes aprendizagens no estranho mundo universitário

57

em outros contextos universitários mostraram entre os estu-
dantes a mesma sensação de estranhamento inicial e o processo 
de aprendizado e de afiliação ao ensino superior. É quando eles 
se habituam às regras explícitas ou tácitas do funcionamento 
da universidade, dominando as rotinas e conhecendo os meios 
disponíveis para resolver os seus problemas, configurando 
socialmente a afiliação como

co-produzida pelos diferentes atores no decurso das suas 

interações, constituindo-se como um aspecto de socialização 

que se constrói através de diferentes processos pelos quais os 

estudantes se apropriam e constroem uma identidade coletiva 

(FERREIRA; MOUTINHO, 2007, p. 104).

Logo, para o estudante universitário a afiliação é tanto 
um processo de socialização no meio acadêmico quanto uma 
metodologia social de aprendizagem e autoformação nos dife-
rentes tempos do ensino superior, nos espaços curriculares e 
extracurriculares. Todavia, Os estabelecimentos universitários 
no Brasil raramente preveem muitos espaços de socialização ou 
têm projetos pedagógicos de curso baseados em poucas horas de 
atividades obrigatórias, como é o caso das universidades norte-
-americanas e europeias. Mesmo sem condições similares para
o exercício da “liberdade pedagógica”, os estudantes brasileiros
não podem deixar de contar com as estratégias sociais possíveis
para a sua autoformação.

Não obstante o tempo escolar livre restrito, por causa da 
grande carga horária de atividades obrigatórias, o universitário 
brasileiro tende a desenvolver essa autoaprendizagem também 
contando com os tempos extracurriculares, nos próprios recintos 
da universidade, nas interações virtuais e nas casas de colegas, 
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nos fins de semana. Essa é outra característica da vida universitá-
ria brasileira: as fronteiras fluídas ou inexistentes entre o espaço 
privado de convívio dos estudantes e o local da realização de 
tarefas escolares com os colegas. Dessa forma, os espaços públicos 
na universidade não são sempre os mais visados como lugares de 
encontros para fins estudantis, reforçando a imagem do campus 
como território de passagem entre os recintos acadêmicos (salas 
de aula, laboratórios, bibliotecas) e os outros locais (físicos ou 
virtuais) para a realização das tarefas escolares. Ao final das aulas 
há mesmo frases muito comuns entre os grupos de estudantes: 
“Vamos lá para casa, para fazer o trabalho de grupo...”, “Hoje à 
noite, combinamos de ficarmos todos on-line e trocarmos arquivos 
por e-mail...”, “Vamos nos encontrar na lanchonete do campus 
para combinar o trabalho...”.

Nas suas perspectivas organizacional e ecológica, a socia-
lização poderia ser vista como o resultado positivo e “natural” 
de uma disponibilidade pessoal para a adaptação e integração 
ao ambiente universitário. Porém, ao contrário dessa concep-
ção, para os jovens estudantes a socialização universitária, 
comportando inclusive percursos de ressocialização e rede-
finição pessoal, é um processo dinâmico e incerto vivido no 
cotidiano dos estudantes através de diferentes modos de socia-
bilidade. Nessa ótica, podemos definir essa sociabilidade da 
seguinte forma:

A sociabilidade na universidade designa uma experiência do 

encontro e da constituição de um universo de trocas, comu-

mente em pequenos grupos. A sociabilidade repousa sobre as 

interações entre os estudantes compartilhando afinidades para 

as quais o impacto é tanto maior porque eles compartilham 
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a mesma visão do mundo, dos estudos e da vida universitária 

(JELLAB, 2011, [documento on-line, não paginado]).

Porém, nem todos se comportam da mesma maneira nesse 
mundo compartilhado de estudos e da própria vida universitá-
ria. De acordo com os resultados da pesquisa do mesmo autor 
nas universidades francesas, mas que poderia ser facilmente 
generalizado para a realidade comum nos estabelecimentos de 
ensino superior no mundo inteiro, a sociabilidade na vida dos 
estudantes universitários se distinguiria em três modos:

1- o modo solitário, quando os estudos desenvolvem-se como uma
experiência geralmente introspectiva, com uma fraca implica-
ção ou ausência na vida coletiva, além dos momentos obriga-
tórios nas salas de aula ou outros ambientes;

2- o modo gregário, quando se destacam as estratégias coletivis-
tas de estudo e há um forte investimento pessoal nos conta-
tos sociais de todos os tipos, tornando-se até essa dimensão do
convívio social um fim em si mesmo;

3- o modo societário, quando se procura conciliar o pertencimen-
to acadêmico com a vida social do estudante, de forma a buscar
atender tanto aos objetivos pedagógicos quanto à satisfação nas
interações com pessoas e grupos.

É claro que esses diferentes modos de sociabilidade não 
favorecem igualmente a mobilização cognitiva e o engajamento 
acadêmico nos projetos de aprendizagem. Assim, poderíamos 
pensar que os estudantes que ressentem a vida universitária 
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no modo solitário têm mais capacidade de concentração, asso-
ciando-se essa óbvia condição para os estudos com o isolamen-
to. Todavia, a abordagem de reclusão para os estudos muitas 
vezes é fonte de angústia e desmotivação, o que termina por 
prejudicar a persistência na aprendizagem. No sentido opos-
to, no modo gregário a compulsão na vida estudantil coleti-
va exige uma energia emocional e cognitiva mais dispersiva, 
alternando-se euforia e calma entre os diferentes momentos 
do ambiente universitário. A eventual competência para viver 
nessa constante mudança de cenários sociais e de contextos 
de aprendizagem pode reforçar a socialização e a motivação 
afetiva, mas logicamente é um fator que limita o tempo e o foco 
que poderia ser dedicado para o aprofundamento cognitivo, nos 
estudos individuais ou em grupo. No modo societário aparen-
temente há um compromisso entre as demandas institucionais 
de bom desempenho acadêmico e os impulsos afetivos dos estu-
dantes, especialmente pelos contatos fraternos com os pares. 
As relações afetuosas, na intimidade ou no coletivo, vividas em 
diferentes graus de intensidade como experiências de realização 
pessoal, em geral contribuem para motivar e sustentar o esforço 
para os estudos, assim como os bons resultados cognitivos e a 
vida grupal fazem com que as eventuais frustrações emocionais 
não sejam assimiladas de forma desestabilizadora.

Outras abordagens mais recentes, inspiradas pelos 
avanços nas neurociências, podem enriquecer o entendimen-
to sobre a importância das emoções para a educação quando 
destacam perspectivas biopsicossociais para a aprendizagem 
entre os seres humanos, considerados como os primatas com 
as maiores capacidades cognitivas e sociais (ZHANG; LU, 2009). 
Até mesmo na anatomia das estruturas do cérebro relaciona-
das às emoções estão sobrepostas e atuam nas mesmas regiões 
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de processamento cognitivo, como o córtex pré-frontal e a 
amígdala, regulando-se simultaneamente os comportamen-
tos cognitivo e emocional sem dissociação funcional. Nessa 
perspectiva ampliada pelas neurociências, as emoções teriam 
quatro funções importantes para a aprendizagem e para a vida: 
a função motivacional, porque emoções podem desencadear 
motivações e nos preparar para ações e pensamentos; a função 
informativa, porque as emoções são fontes cruciais para as 
decisões cotidianas; a função reguladora, porque no cérebro as 
emoções interagem profundamente com processos cognitivos; a 
função protetora, porque no longo prazo as emoções positivas 
podem melhorar a saúde e as condições de convívio social. 

Assim, distanciando-se da tradição racional e idealista 
desde Platão até Kant, essa própria imagem da atividade das 
redes neuronais leva ao conceito do emaranhado das funções 
cerebrais que exprimem emoção e razão. Isso significa, a partir 
dos achados das neurociências, que há uma dinâmica além 
da superposição funcional no cérebro e na mente, por causa 
do entrelaçamento dos axônios é empiricamente impossível 
distinguirem-se os processamentos emocionais dos cognitivos. 
Nessa perspectiva, a confusão lógica provocada pelo cogniti-
vismo construtivista, confundindo o processo de aquisição do 
conhecimento com os resultados advindos desses conhecimen-
tos, que pode ser expresso na questão paradoxal “o sujeito se 
adaptou melhor ao meio porque ele aprendeu os conhecimen-
tos ou vice-versa?” (FERREIRA, 2004, p. 50), tem sentido lógi-
co, mas não tem sentido biológico discernível, como atividade 
neurológica distinta. Pois, ambos os processos, o de adaptação 
ao meio e o de aquisição do conhecimento, ocorrem de forma 
emaranhada em processamentos neuronais entrelaçados e 
indistinguíveis. A consequência desse emaranhado, como base 
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empírica da mente, para a vida social e para a educação é uma 
aparente ambiguidade, que traria uma hesitação epistemoló-
gica, mas que se exprimiria mais claramente pela integração 
sujeito-homem-sociedade.

Já na expressão cultural, simbólica e social, que inte-
rage e se revela com aquelas bases biopsicológicas da espécie 
humana, a socialização emocional compreende incorporação 
de linguagens e práticas pelos sujeitos. Para os estudantes do 
ensino superior isso se coloca, por exemplo, como o domínio 
do vocabulário científico, valorizado pelo meio universitário, 
e as atitudes colaborativas e o comportamento discreto, deno-
tando integração social e autoimagem positiva. Estudantes 
ansiosos, agressivos e ressentidos, com pessoas e diante das 
tarefas acadêmicas, são mal percebidos no convívio emocional 
e recebem avaliações sociais negativas, podendo provocar em 
colegas e professores resistências e rejeições, inclusive como 
reação inconsciente pelo mecanismo de contratransferência. 
Frustrações de afetos e com seu próprio desempenho acadêmi-
co, associados de forma combinada como experiências afetivas 
e sociais, provocam sentimentos depreciativos que não distin-
guem a descarga emocional dos efeitos cognitivos, gerando 
como consequência o desengajamento pessoal e o abandono 
da implicação para a aprendizagem. 

Tomado como referência aparentemente objetiva, o 
fracasso nas atividades acadêmicas é vivido pelo Eu como uma 
ameaça a sua dupla integridade social e individual, por causa 
do risco de contestação da sua identidade estudantil definida 
pela competência cognitiva e pessoal. Nesse caso, as chances 
de sobrevivência do estudante no meio do ensino superior 
se encontram entre a socialização universitária e o projeto 
de aprendizagem, aos quais deveria se associar uma terceira 
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dimensão, considerada como o sentido social da própria forma-
ção superior: o projeto e as possibilidades de futuro profissio-
nal. Entretanto, ainda que geralmente ressentida apenas nos 
períodos finais dos cursos universitários, essa é a dimensão do 
futuro profissional é ao mesmo tempo a mais problemática e a 
menos presente para os estudantes.

Percursos acadêmicos de socialização e 
aprendizagem: hiatos e incoerências diante 
de projetos de futuro profissional 

É evidente que, a socialização universitária dos estudantes 
precisa de suportes sociais externos e internos ao meio ambiente 
acadêmico, os quais permitem a construção de uma identidade 
social e pessoal dos estudantes, com mais razão ainda em face 
da crise das identidades estritamente profissionais (DUBAR, 
2006). Não obstante a poderosa força estruturante da identidade, 
organizando a psique e orientando as práticas sociais, nos 
campos cultural e no mundo do trabalho, incorre-se em um 
triplo reducionismo ao se considerar a socialização como uma 
espécie de “narrativa reconstrutiva”, isto é, como um projeto 
coerente para um aprendizado intencional e reflexivo. Primeiro, 
a socialização não é apenas a construção de identidades (quem 
sou eu no mundo social?). Segundo, as identidades não são 
apenas o produto da socialização (como o mundo social me 
fez?). Terceiro, a dinâmica entre a socialização e as identidades 
não é apenas uma interação entre o meio social e as pessoas 
(o que há em comum, entre eu e o mundo, para sermos o que
somos?). Talvez, em uma formulação mais complexa para a rela-
ção entre socialização e identidade, especialmente um projeto
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profissional, seja pensá-la como associada a modelos culturais e 
disciplinares, associados a padrões sociais e institucionais, que 
nos permitiriam: o acesso aos conhecimentos, o incentivo para 
a reflexão sobre os seus significados e o reforço para elaboração 
pessoal de um quadro de referências e de adaptações coerente. 
Dessa forma, o tateamento dos possíveis campos profissionais 
que acompanha as fases iniciais do aprendizado no ensino supe-
rior poderia se dar com a segurança de padrões experimentados 
para a aprendizagem progressiva, percorrendo-se criativamente 
os caminhos do desconhecido para o conhecido, da ignorância 
para o entendimento.

Todavia, na visão crítica dos estudantes (mesmo exage-
rada) diante das suas vidas acadêmicas cotidianas, atribui-se à 
pedagogia universitária uma forma escolar flutuante, derivan-
do em águas incertas de orientações genéricas e abstratas dos 
projetos dos cursos. Grande parte dessa sensação vivida pelos 
estudantes se origina em como essa forma mal compreendida 
de pedagogia é aplicada pelos professores nas salas de aula, 
invariavelmente de acordo com entendimentos disciplinares 
pessoais e obscuros. Essa grande margem para a interpretação 
das práticas pedagógicas do corpo docente, que a administra-
ção universitária tacitamente permite, é geralmente defendida 
como fazendo parte da “liberdade de cátedra”. Na mente e na 
prática dos estudantes, há um compreensível sentido pragmá-
tico para melhorar as suas chances de sucesso acadêmico, que 
é visto com estando diretamente vinculado à relação com os 
professores, sendo desnecessário ou improdutivo o conhecimen-
to do projeto do curso. Para desalento dos serviços pedagógicos 
da universidade, a elaboração e o acompanhamento mostra-se 
como um esforço geralmente infrutífero para a atualização e a 
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eficácia dos currículos, os quais somente se alteram com rapidez 
pelas determinações do Ministério da Educação.

A partir das maneiras como os estudantes se colocam 
diante do duplo desafio de socialização e cognição no mundo 
universitário, as pesquisas de Aziz Jellab (2011), que prova-
velmente podem ser generalizadas para a realidade brasilei-
ra, mostraram evidências que, no ensino superior, a afiliação 
escolar implica em uma articulação tensa entre três dimensões 
ou projetos: a) socialização para a vida universitária; b) projeto 
de aprendizagem; c) projeto de futuro profissional. Na condi-
ção hipotética e ideal para a trajetória prevista do estudante 
universitário, essas três dimensões deveriam apresentar-se 
como etapas sincrônicas e coerentes, definindo-se, ao final, 
como resultado esperado da formação universitário que é certi-
ficada pelo diploma, como um pertencimento cultural (pessoa 
com escolaridade superior) e como uma identidade profissional 
(competência técnico-científica específica).

Entretanto, o percurso real do estudante do ensino 
superior, ainda que marcado pela socialização universitária, 
dificilmente pode ser orientado pela sincronia ou coerência 
entre o projeto de aprendizagem e o projeto de futuro profis-
sional. Ser bem sucedido nas disciplinas dos cursos é a prio-
ridade ou até o objetivo único do estudante, sem que isso 
signifique a adesão a qualquer projeto profissional. No decorrer 
do curso, podem ser descobertos campos profissionais especí-
ficos que provoquem o interesse e o investimento em projetos 
de futuro. Outros estudantes estão mais abertos em relação 
às possíveis áreas profissionais, preferindo comportamentos 
flutuantes ou interdisciplinares diante dos conhecimentos do 
curso. Para a maioria dos universitários, entretanto, a preo-
cupação com o futuro profissional será ressentida apenas no 



Adir Luiz Ferreira

66

período final do curso e mesmo depois. Malgrado essa atitude 
de aparente descompromisso com uma futura profissão, have-
ria um possível efeito “tranquilizador” nessa incerteza sobre 
as oportunidades de emprego na passagem formação-profis-
são: estar mais disponível às mudanças no mundo trabalho no 
atual contexto de constantes alterações tecnológicas, ao invés 
de ficar “preso” a um campo especializado para uma futura 
candidatura profissional.

Ao contrário, o projeto de futuro profissional também 
pode estar associado a atitudes menos positivas e mais pessi-
mistas, que mesmo com a finalização dos cursos superiores não 
considera que os conhecimentos resultantes sejam alentado-
res para o mundo do trabalho, mesmo em vista da experiência 
de êxito com o projeto de estudo na formação universitária. 
Todavia, nem todos os estudantes concluintes parecem valori-
zar da mesma forma os bons resultados acadêmicos, vendo-o 
somente como uma controvertida muleta escolar, predomi-
nando sentimentos de apatia e insegurança, o que prefigura 
uma percepção negativa do seu futuro após a universidade. É o 
que se depreende de investigações com esses estudantes:

Por sua vez, os estudantes finalistas, parecem sentir-se cons-

trangidos a já não fazer apelo dessa muleta do escolar e vira-

rem-se para preocupações de definição dum projecto mais 

profissional. Não encontrando uma resposta coerente para a 

sua definição – nomeadamente por considerarem incompatí-

veis as expectativas e aspirações profissionais com a percepção 

das oportunidades objectivas –, ou não se sentindo preparados 

para tomar uma decisão desse tipo, estes estudantes enve-

redam por uma atitude de apatia ou indiferença, alojada na 

ausência de projecto (do tipo “nem quero pensar nisso...logo 



Socializar-se e estudar: diferentes aprendizagens no estranho mundo universitário

67

se vê”), cristalizando uma percepção dum futuro incerto e 

obscuro, onde predominarão sentimentos de angústia, pessi-

mismo, desconfiança ou desilusão.

Nesse aspecto dos caminhos possíveis da formação à 
profissão, a situação dos estudantes nos cursos de pedagogia 
de algumas instituições públicas, por exemplo, é bastante reve-
ladora das condições sociais e das estratégias para os projetos de 
futuro profissional. Tanto se observa a confirmação de efeitos 
atribuídos à origem social da maioria dos estudantes, quan-
to se destaca para muitos a quebra de expectativas quanto à 
colocação profissional. Para a maioria dos estudantes que tem 
origem em meios populares ou da baixa classe média, desde o 
início do curso aparece uma forte preocupação com o futuro 
profissional, sendo recorrentes os argumentos que se ouvem 
nas salas e corredores do peso da “pressão moral” que sofrem, 
devido ao sacrifício financeiro para os familiares que sustentam 
os filhos na universidade. Sem negligenciar a clara influência 
dessa pressão econômica sobre os estudantes, que se assumem 
como pessoas adultas que efetivamente têm que buscar formas 
de sustento (mesmo provisórias e insuficientes).

Ainda assim há diferenciações nos percursos da forma-
ção no ensino superior. Há os que têm a expectativa de serem 
aprovados em um concurso público para a sua área de formação, 
o que é muito difundido nos cursos de licenciatura, contan-
do que o bom desempenho nas disciplinas implique em uma
preparação implícita para esse tipo de ingresso na profissão.
Há aqueles que se inserem em grupos de pesquisa, onde muitos
recebem bolsas de iniciação científica e, mais recentemente,
bolsas de iniciação à docência, acontecendo uma formação
explícita para a continuidade nos cursos de pós-graduação. Em
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muitos cursos, geralmente das áreas tecnológicas (engenha-
rias, p. ex.) e de ciências sociais aplicadas (ciências contábeis, 
administração, economia, direito) ou ciências humanas, com 
destaque para o curso de pedagogia, os estudantes encontram 
muitas oportunidades de estágios remunerados em empresas ou 
instituições públicas. Apesar do claro interesse das empresas em 
terem mão-de-obra qualificada com baixo custo, esses estágios 
são vistos pelos estudantes como momentos de aprendizado e 
contato profissional com o mundo do trabalho. 

Todavia, o que se destaca na população estudantil das 
universidades é uma massa enorme de corpos “flutuantes” no 
mar das disciplinas e das atividades curriculares, levados pelos 
projetos de socialização e aprendizagem, oscilando entre as 
correntes do aprofundamento e do pragmatismo, de acordo os 
modos de sociabilidade e das práticas de estudos dos estudantes, 
assim como diante das formas possíveis de desenvolvimento 
cognitivas (e profissional) propiciadas pelos cursos. 

Grande parte dos estudantes toma consciência das pers-
pectivas profissionais durante o curso, porém, mesmo com a 
identificação de áreas novas ou tradicionais para a atuação futu-
ra, a socialização universitária geralmente não sinaliza clara-
mente os caminhos de articulação e passagem entre a formação 
profissional e o mundo do trabalho. Da mesma forma, são poucos 
os estudantes que constroem o engajamento com um projeto 
profissional desde cedo. Ocorrendo isso geralmente entre os 
estudantes que acompanham sua formação curricular com a 
participação em grupos de pesquisa articulados à pós-graduação, 
estabelecendo-se a vinculação entre os estudos e as expectativas 
de trabalho futuro. Evidentemente, o chamado choque da reali-
dade profissional será muito maior para os “flutuantes” e para 
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os “despreocupados”, dificultando ainda mais a sua integração 
ao meio de trabalho após a formação universitária.

Concluindo...

Ainda orientada pela tradição liberal da universalidade 
do discurso científico normativo e pela supremacia do conhe-
cimento intelectual e tecnológico desinteressado, a educa-
ção acadêmica está baseada na busca dessa referência ideal e 
iluminista, o que é, convenhamos, uma crença notavelmente 
antipedagógica. A chamada formação de cérebros na univer-
sidade – uma privilegiada sede cultural e política de reflexão 
e transformação social – parece diluída nas práticas acadêmi-
cas cotidianas de professores e estudantes, mantendo-se em 
grande parte essa formação incompreendida como estratégia 
de aprendizagem, contando muito mais os resultados e produtos 
das instituições de ensino superior, ao invés da compreensão 
ampliada dos extensos fenômenos de socialização e cognição 
envolvidos no processo. Socialização universitária, projetos 
de aprendizagem e projetos de futuro profissional: na tensão 
desafiadora entre essas três dimensões estão as possibilidades 
democráticas que o ensino superior pode oferecer aos estudan-
tes e à própria sociedade.

Sabe-se que na universidade o cansaço e a desistência 
assombram a vida dos estudantes, especialmente aqueles de 
origem popular e mais fragilizados por um histórico de difi-
culdades escolares, pela necessidade de simultaneamente 
trabalhar e estudar, pelas carências de sustentação econô-
mica e pela precariedade pessoal em estabelecer condições 
mínimas de estudo. É claro que os recursos do meio ambiente 
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universitário, incluindo a “boa vontade” dos seus integrantes, 
não podem oferecer todas as soluções e apoios para o sucesso 
nos diferentes percursos no ensino superior. Porém, a análise 
das condições reais e comuns na vida dos estudantes universitá-
rios, relacionando-se as formas de socialização com os projetos 
de aprendizagem e de formação profissional, poderia contribuir 
decisivamente para a reformulação pedagógica e para uma nova 
compreensão sobre o estranho mundo universitário.

Como conhecimento do humano diante de si e do mundo, 
a socialização é uma aprendizagem, assim como a aprendizagem 
é sinônimo de socialização. Na vida dos estudantes do ensino 
superior, a experiência da imbricação no ambiente universitário 
entre novos conhecimentos, desempenho cognitivo-emocional e 
envolvimento no meio social, acaba sendo a referência implícita 
e crucial para o futuro profissional. Contudo, para muitos 
estudantes as condições aparentes para a sua sobrevivência 
universitária parecem estar completas com a socialização e 
a aprendizagem, deixando-se os projetos profissionais como 
preocupações secundárias ou mesmo posteriores à vida 
universitária. Na experiência social e cognitiva do estudante 
não há necessariamente associação explícita entre os estudos 
e a formação para a realidade do mundo do trabalho, porque 
para a vida imediata do estudante o mundo do trabalho real é 
aquele da própria universidade, esse tempo e espaço particular 
e provisório de aprendizado integral que oprime e liberta  
pelo conhecimento.
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Questões éticas associadas  
à pesquisa em ensino 

e aprendizagem1

Kenneth Tobin

Fazer pesquisas em escolas parece ser algo muito mais comple-
xo, hoje, do que quando eu comecei meu primeiro estudo em 
1975 (TOBIN, 1977; 1980). Questões ligadas à conduta ética já 
existiam, porém era relativamente fácil negociar a entrada 
nas escolas e o estilo de desenvolver a pesquisa. A forma dos 
estudos e os pressupostos sobre objetividade eram tais que era 
virtualmente inconcebível que professores pudessem ser iden-
tificados a partir de um relatório de pesquisa. Ainda assim, era 
importante mostrar que os participantes no estudo haviam sido 
beneficiados em sua educação geral, como um resultado de sua 
participação na pesquisa sobre ensino e aprendizagem, assim 
como sua escola e sua classe em particular. Em meu estudo 
inicial, mesmo quando eu não estava envolvido no dia a dia das 
observações das salas de aula, eu pegava as fitas cassete de cada 
lição e visitava as classes para fazer as gravações e interagir com 
os professores sobre o estudo. Minha concepção ética era que 
todos os professores pensassem em uma sequência de ativida-
des em ciências que fosse benéfica para os alunos. Eu queria 
assegurar que o desenvolvimento do currículo para cada um 

1 Título original em inglês: Ethical issues associated with research on teaching 
and learning. Tradução: Adir Luiz Ferreira. Publicado em: Les Cahiers du 
CIRADE, v. 1, sept. 1998. Université du Québec à Montréal. p. 45-75.
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dos participantes na classe fosse o melhor possível. Além disso, 
queria estar certo de que os professores que tinham sido desig-
nados aleatoriamente para o grupo de controle recebessem um 
tratamento adequado, o que consistia de um material de desen-
volvimento que fosse aproveitável. Na negociação de entrada, 
assegurava aos professores que as gravações que fossem feitas 
seriam confidenciais e não seriam usadas para outros propósitos 
senão aqueles da pesquisa.

Na medida em que a minha própria pesquisa se tornou 
mais participativa (TOBIN; GALLAGHER, 1987), as descrições 
contextuais se aprofundaram, o estilo dos relatos enfocava 
mais os casos individuais e a subjetividade da minha pesquisa 
ficava ainda mais aparente, assim era mais difícil de garantir o 
anonimato para os participantes. No nível pessoal, os dilemas 
éticos começaram a vir à tona, por causa da minha visão precon-
ceituosa do que estava acontecendo na aula de ciências. Talvez, 
fosse a enorme discrepância entre o que eu observava estar 
acontecendo e as visões do que era recomendado para uma clas-
se de ciências. As práticas tradicionais pareciam prevalecer. E a 
minha pesquisa constantemente enfocava as razões da manu-
tenção dessas práticas e colocava que os professores precisa-
vam mudar. Considerando os cenários de exposição dos sujeitos 
investigados, que são geralmente descritos como decorrentes 
da subjetividade, o anonimato e a possibilidade de prejudicar os 
participantes na pesquisa se tornaram pontos críticos para mim.

A ação moral é uma ideia holística que depende do 
contexto e necessita ser referenciada à comunidade dentro da 
qual as interações irão acontecer. A essência da ação moral é 
considerar os fins dos outros e não inibir intencionalmente a 
realização dos fins que são do interesse da comunidade. Isto é, os 
avanços em relação a esses fins, vistos como sendo do interesse 
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da comunidade, devem ser desenvolvidos através das intera-
ções com os participantes e não devem ser conscientemente 
desconsiderados. Quando os objetivos pessoais do pesquisador 
são consistentes com os interesses da comunidade como um 
todo, mas não com alguns dos seus participantes, é importante 
que o pesquisador tenha o bom senso prático de não prejudi-
cá-los como um resultado do estudo que está sendo conduzido. 
Sockett (1993) descreveu uma forma de considerar esse bom 
senso como sendo cuidadoso, justo, corajoso e honesto. Se os 
pesquisadores exercerem essas virtudes na condução da pesqui-
sa é altamente provável que as interações com os participantes 
transcorram de forma ética. Os elementos do bom senso práti-
co, tal como descritos pelo autor, podem ser usados como uma 
referência para determinar se as interações postuladas são ou 
não moralmente apropriadas.

Para a conduta ética, minha abordagem é a de estabelecer 
com os participantes um relacionamento baseado na confiança 
mútua e no respeito. A confiança não vem junto com o status de 
ser pesquisador, de fato, é comum o caso em que os pesquisa-
dores universitários sejam vistos como habitantes de torres de 
marfim, empurrados pela necessidade de publicar ou perecer, que 
se engajam em pesquisa somente para melhorar o seu próprio 
status profissional. Frequentemente, a confiança dos partici-
pantes potenciais no estudo deve ser conquistada mostrando-se 
respeito pelas suas atividades profissionais, examinando os seus 
objetivos, aprendendo como eles procuram atingi-los e ajudan-
do-os a aprender, mudar e terem sucesso. Somente quando a 
confiança tiver sido estabelecida, os critérios associados com o 
bom senso prático podem ser aplicados significativamente para 
dirigir propósitos éticos. Se quaisquer atitudes do pesquisador, 
no sentido de trair a confiança, estiverem sendo desenvolvidas, as 
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ações podem ser vistas como antiéticas. Meu pensamento sobre 
essa consequência vai além dos resultados óbvios de decepção 
e honestidade. Tão logo um pesquisador decida promover os 
interesses de um conjunto de participantes (particularmente, 
os seus próprios) entre outros da comunidade, há implicações 
éticas a serem levadas em conta. As ações do pesquisador inibem 
para algum dos participantes que os seus objetivos sejam alcan-
çados, no contexto da pesquisa? Mesmo quando a resposta para 
essa questão for negativa, não se pode inferir que as ações do 
pesquisador sejam éticas. As fronteiras para uma conduta ética 
estendem-se além desse teste. Eu tenho tentado realizar minhas 
pesquisas de maneira que elas sejam autênticas, assim como eu 
espero que cada pesquisa faça uma diferença positiva para as 
instituições envolvidas no estudo. Assim, não é suficiente apenas 
assegurar que os participantes não sejam prejudicados pelo seu 
envolvimento na pesquisa, eles devem se beneficiar dele, fazendo 
isso parte dos objetivos da pesquisa. Isto é, na pesquisa educacio-
nal, deve haver benefícios educacionais que sejam incrementados 
pela participação no estudo.

Consentimento informado

O consentimento informado é necessário nos casos que 
envolvem participantes na pesquisa. Antes de começar um 
estudo é importante que todos os participantes saibam o que 
está envolvido se eles aceitarem em nele participar. Isso pode 
incluir informação sobre os procedimentos que serão aplicados 
para as publicações a partir do estudo e outros detalhes sobre 
os tipos previstos de interações. É o caso dos instrumentos 
a serem aplicados, das entrevistas a serem conduzidas, das 
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frequências das observações, do risco potencial de perturbar 
o ambiente natural, da natureza do envolvimento participativo
do pesquisador, dos escritos ou outros produtos registrados
que serão pedidos aos participantes, assim como da maneira
que cada feedback deles será usado. Há um sentido de que, para
se engajar a pesquisa, a negociação de entrada e o consenti-
mento informado se processem preferencialmente antes do
começo do estudo. Confiança mútua e esforços sinceros para a
comunicação são elementos que estão no centro de uma bem
sucedida negociação de entrada e manutenção do consenti-
mento informado dos participantes.

Se um dos propósitos for o de produzir um escrito do 
estudo, faz sentido que os participantes possam ter a opção de 
lê-lo e reagir ao mesmo. Eles devem ter a escolha de fazê-lo. 
Na medida do possível, os participantes devem receber orien-
tações claras sobre quando um estudo começa e quando ele 
termina. Arrastar-se na sua missão é um problema comum que 
tende a acontecer depois que o pesquisador e os participantes 
conhecem melhor um ao outro. Em virtude dos laços de amiza-
de que acontecem durante o estudo, é geralmente mais fácil 
para o pesquisador pedir para que uma investigação se estenda, 
tanto quanto é difícil para os participantes negar esses pedidos. 
Para evitar o potencial inconveniente desse tipo de demanda, 
um documento de consentimento informado pode prescrever 
os procedimentos a serem adotados quando uma extensão da 
duração do estudo seja vista como desejável.

Meu atual entendimento de conduta ética se estende além 
de se fazer claro que os participantes potenciais saibam sobre 
o que eles representam para o estudo. Um estudo eticamente
defensável pode ser concebido e desenvolvido na medida em
que todos os participantes se beneficiem diretamente do seu
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envolvimento. Guba e Lincoln (1989) apontam essa implicação 
em termos de quatro tipos de autenticidade, classificadas como 
antológica, educativa, tática e catalítica. Autenticidade onto-
lógica requer indicadores para mostrar aos participantes que, 
como resultado de sua participação no estudo, suas construções 
dos eventos e dos fenômenos mudaram. Isto é, os pesquisado-
res devem aprender com as suas atividades e demonstrar esse 
aprendizado considerando cuidadosamente as perspectivas dos 
participantes no estudo. Autenticidade educativa requer que os 
pesquisadores assegurem que os participantes se beneficiem por 
estarem sendo educados com respeito às perspectivas dos outros 
integrantes da comunidade. Ou seja, a informação obtida em um 
estudo não deve ser vista apenas pelos olhos dos pesquisadores, 
mas deve ser avaliável para os outros no sentido que, como resul-
tado de sua educação, eles possam refletir sobre as perspectivas 
de diferentes integrantes da comunidade (p. ex., administrado-
res, estudantes, pais) e decidir sobre o que possa ser considera-
do como possível de ser mudado ou não. A interrelação entre a 
autenticidade ontológica e a educativa é demonstrada por uma 
abordagem humilde que milita contra as noções imperialistas de 
pesquisadores, que têm um conhecimento superior que acaba 
prevalecendo quando há inconsistências entre o conhecimento 
dos pesquisadores e a dos outros participantes.

Os autores sugerem que instituições podem mudar, em 
um sentido positivo, como resultado de sua participação em 
um estudo. Considerando a ética do potencial catalítico de um 
estudo, é importante examinar possíveis mudanças a partir da 
perspectiva de quais interesses são apoiados e quais são inibidos 
pelas mudanças que se gostaria que acontecessem. A autentici-
dade tática se refere à inclusão da pesquisa e também das ações 
tomadas pelos pesquisadores para assegurar que indivíduos não 
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sejam prejudicados pela sua participação num estudo. Assim, 
se uma pessoa quer participar no estudo, o pesquisador deve, 
na medida em que os recursos permitirem e nos limites do bom 
senso prático, facilitar que ela atinja os seus objetivos.

Enquanto a minha pesquisa vem se desenvolvendo, meus 
padrões de conduta ética vêm sendo construídos originalmen-
te com o desejo de estabelecer situações caracterizadas pela 
confiança mútua e respeito entre os participantes (incluindo eu 
mesma). O bom senso prático tem sido usado como uma refe-
rência, no planejamento e no desenvolvimento da pesquisa, e 
tenho me esforçado para assegurar que ela seja autêntica.

Questões éticas da pesquisa 
baseada na sala de aula

Quando um estudo começa também surgem oportunida-
des para condutas antiéticas, sejam intencionais ou inadverti-
das. Se o nível de confiança entre os participantes é elevado e 
não há esforços propositais para desconsiderar os interesses de 
outros participantes, então o bom senso prático pode prevalecer 
diante do que pode e do que não pode ser feito na pesquisa em 
sala de aula. Tenho aprendido, através de desagradáveis expe-
riências, que é tolice querermos estabelecer e aderir a regras 
e esperar que o estudo seja conduzido de maneira que ele seja 
ético para todos os participantes indistintamente. Alguns escla-
recimentos são necessários para explicar exatamente o que 
isso significa. Nas subseções a seguir eu mostro as questões da 
conduta ética em uma série de estudos interpretativos que se 
estenderam por mais de uma década.
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Usando a reação do participante para 
promover os meus objetivos

O professor Hoskin foi selecionado pelo seu condado, a 
partir de votos de professores e alunos, como o professor do 
ano (TOBIN et al., 1988). Nós estávamos interessados em apren-
der com ele e foi permitido que duas equipes de pesquisadores 
começassem a fazer a pesquisa nas suas aulas. Nosso interes-
se em empreender o estudo conjunto era ver o que poderiam 
revelar perspectivas quantitativas e qualitativas sobre o mesmo 
conjunto de aulas. De forma coerente com as metodologias a 
serem adotadas, ambas as equipes negociaram a sua entrada na 
escola e esse professor sabia o que esperar de cada uma delas. 
A equipe qualitativa fornecia-lhe as cópias de todas as notas 
escritas sobre como ele conduzia as aulas. Ele anotava seus 
comentários nessas notas de campo e as devolvia no dia seguin-
te. Nós concordamos, igualmente, em permitir ao professor a 
oportunidade de ler e responder a qualquer relato escrito que 
fosse preparado sobre a pesquisa em suas aulas.

O relato em coautoria de suas aulas era difícil de escrever, 
pois havia um grande número de pesquisadores nessa equipe. 
Entretanto, em uma série de reuniões do grupo nós identifica-
mos um foco comum e preparamos um relato de 30 páginas, em 
duplo espaço. Entreguei esse documento ao professor, indican-
do-lhe que ele deveria revê-lo junto com a equipe, assim que 
ele o tivesse lido e quisesse discutir o seu conteúdo. Passadas 
duas semanas e sem ter recebido dele nenhum sinal, chamei-o 
para perguntar-lhe se não era hora de nos reunirmos. “Não!”, 
ele replicou, “Eu ainda não estou pronto para me reunir com 
vocês”. Sua enfática resposta me provocou calafrios na espinha. 
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Percebi nesse momento que ele estava desgostoso e fiquei inse-
guro sobre o que poderia acontecer em seguida. 

Uma semana mais tarde, o professor me chamou para soli-
citar uma reunião. Assim que nós entramos na reunião, ele me 
entregou um escrito de resposta que tinha a mesma extensão 
que o nosso texto original. Durante a discussão que se seguiu, nós 
percebemos que estávamos em desacordo. Ele se sentia acusado 
no nosso escrito e se defendia com a sua resposta, no entanto, 
ele concordou que incluíssemos trechos de sua argumentação no 
nosso trabalho, que seria apresentado em um encontro nacional 
e que seria submetido à publicação. Quando revisei o texto, inclui 
sua resposta para cada uma das asserções que nós tínhamos feito. 
Eu estava convencido que estava sendo justo. Mas, passada mais 
de uma década, parece que as suas respostas simplesmente refor-
çaram nossa posição, contra a qual ele se manifestou. Mesmo 
quando ele destacou no manuscrito “retirar” (da forma como 
estava), isso era manifestamente injusto. Escrevendo o artigo 
com uma perspectiva alternativa, eu reconhecia sua visão, mas 
o escrevi de uma posição que meu próprio ponto de vista saísse
fortalecido e correto e o dele fosse o errado e que suas ações eram
mostradas como potencialmente prejudiciais aos seus alunos.
Eu não respeitei a posição do professor e o artigo implicitamente 
refletia a minha falta de respeito.

O professor nunca esperou para receber os nossos rela-
tórios escritos e a equipe quantitativa tampouco lhe deu um 
retorno ou uma cópia do seu relatório, que era ainda mais críti-
co do que aquele escrito pela equipe qualitativa. Minha análi-
se sobre a ética da minha abordagem em relação ao professor 
Hoskin é que eu usei minha posição de poder de maneira não 
cuidadosa. Eu não procurei saber a partir da perspectiva dele o 
que ele estava tentando fazer ou porque ele agia daquele modo. 
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Ao invés disso, eu tomei os meus próprios valores e posições 
teóricas para o estabelecimento da pesquisa e assim descrevi as 
ações dos participantes e suas razões para que eles interagissem 
daquela maneira. Meus interesses na equidade e no aprendizado 
significante da ciência canônica sobrepujaram a preocupação 
em saber como ele era bem sucedido e porque ele era altamente 
respeitado pela comunidade na qual lecionava. Não que eu não 
estivesse consciente para examinar essas coisas, todavia, nas 
decisões sobre o que relatar do que aprendemos do estudo, meu 
próprio senso do que era importante e válido acabou determi-
nando a estrutura dos escritos sobre a pesquisa.

Foi honesto e corajoso dar a versão inicial da nossa futu-
ra publicação ao professor. Ademais, a maneira como o fize-
mos resguardava que ele tivesse a privacidade e o tempo para 
determinar como e quando ele quisesse responder. Contudo, no 
contexto da escrita e da publicação as relações de poder entre eu 
e o professor eram desiguais, o que me deu uma posição decisiva 
no nosso diálogo sobre o seu modo de ensino. A forma como a 
pesquisa tinha sido negociada era tal que nenhuma reação que 
ele pudesse elaborar iria mudar as metas por mim colocadas, no 
sentido de escrever um texto mais robusto. A resposta dele não 
poderia ser usada para a defesa da sua posição, já que ele não 
tinha as habilidades para escrever algo que pudesse resistir a 
uma revisão dos meus pares. Consequentemente, apesar de que 
eu estivesse certo que as minhas práticas eram éticas na época, 
hoje, eu concluiria que a posição em que o professor foi colocado 
não lhe era justa. A falta de justiça começou em escrever o texto 
e com a decisão a priori de mostrar-lhe o escrito.

O texto deveria ter sido escrito? Eu penso que sim. Nós 
aprendemos muito com as razões usadas pelo professor para 
sustentar práticas tradicionais em classes de ciência. As crenças 
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subjacentes as suas práticas destacavam questões críticas sobre 
a equidade no que se referia à educação para mulheres e estu-
dantes nas áreas rurais pobres. Era o primeiro estudo desse tipo 
em educação e a nossa equipe aprendeu muito sobre porque 
professores como ele ministravam aulas daquele jeito. O ponto 
de vista dos autores era que o artigo poderia trazer uma consi-
derável ajuda para ensinar educadores e também ser prospecti-
vo e prático para o conhecimento de professores. Se o professor 
pesquisado pudesse ter a garantia do anonimato, então nós 
não víamos problema em escrever e publicar o artigo. Uma vez 
escrito, o texto lhe deveria ser mostrado? Eu penso que não. 
Nenhuma resposta que ele pudesse nos dar poderia ter bene-
ficiado o artigo. Mesmo que ele só ficasse irritado e tivesse se 
recusado a comentar, nós tínhamos respeitado as nossas obri-
gações contratuais em permitir-lhe uma oportunidade para ler 
e responder ao escrito. Nada do que ele pudesse dizer ou escre-
ver aumentaria a credibilidade da pesquisa, porque a mesma já 
fornecia uma profunda descrição para os argumentos que nós 
havíamos desenvolvido no papel. Eu sabia disso no momento 
em que estávamos negociando o texto com o professor. Também 
sabia que ele poderia ver a minha oferta de incluir os seus argu-
mentos como um modo aceitável de levar seus pontos de vista 
aos leitores. Dessa forma, usei o contexto para levar mais longe 
minhas metas de produzir uma pesquisa de alta qualidade e não 
considerei seriamente o desafio de apresentar a perspectiva do 
professor como robusta e viável. Não há dúvida de que a pesqui-
sa ficou fortalecida por causa da perspectiva do professor, ainda 
que tenha sido usada da maneira polêmica como foi. Porém, 
nesse caso, os fins não justificam os meios.
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O controle do participante como fonte de violência

Em um estudo feito por uma equipe de pesquisadores, o 
texto final, um volume editado sobre a pesquisa em sala de aula 
de dois professores, era, em algumas partes, bastante crítico 
dos professores (TOBIN; KAHLE; FRASER, 1990). Guba e Lincoln 
descrevem o controle dos participantes como um processo pelo 
qual os pesquisadores controlam suas interpretações diante 
daquelas expostas pelos participantes no estudo. Uma professo-
ra, Sandra, leu todos os textos escritos, comentou-os, escreveu 
um prefácio para o livro e aparentemente aprendeu muito com 
o seu envolvimento. A pesquisa era em parte laudatória sobre
ambos os professores, mas, às vezes, criticava os dois e, quan-
do se referia a Peter (o outro professor), era altamente crítica
diante dos resultados sobre a equidade de gênero. Ainda que
ambos respondessem diligentemente as notas de campo e as
interpretações durante o estudo, apenas a professora respon-
deu aos capítulos do livro. Peter me indicou que ele não havia
tido tempo de lê-los. Entretanto, suas ações sugeriam que ele os
havia lido, mas não sabia como responder e estava magoado pela
experiência. Ele declinou as oportunidades subsequentes para
discutir o livro e a pesquisa, assim como não quis ser o coautor
dos relatórios sobre a pesquisa e/ou do livro.

Durante o processo de fazer a pesquisa e no ano subse-
quente no qual um escrito sério estava pronto, eu interagi com 
os dois em várias ocasiões e conquistei sua confiança, respei-
to e amizade. Malgrado eu estar incomodada em dar certos 
capítulos para que o professor Peter os lesse e respondesse, eu 
me sentia obrigado a fazê-lo. Eu tinha concordado a priori em 
mostrar-lhe todos os textos. Tanto ele quanto Sandra sabiam 
sobre o livro e ambos concordaram que relatássemos a pesquisa 



Kenneth Tobin

87

daquela maneira. Os dois estavam excitados com a ideia que o 
seu modo de ensinar fosse mostrado em um livro e não pensa-
vam que os relatos pudessem colocar os seus desempenhos sob 
um enfoque negativo. Nem nós antecipamos que isso seria um 
problema. Baseados na indicação dos seus colegas como sendo 
professores exemplares, nós os escolhemos para se envolverem 
em um estudo de ensino de ciências numa escola secundária. 
Na nossa negociação de entrada nós estávamos tão abertos 
quanto fosse possível estar e não prevíamos um cenário no 
qual os professores pudessem ler algo que fosse violento para 
as suas autoimagens como profissionais. Ao contrário, teria sido 
preferível haver negociado uma previsão especial para o caso 
de publicar informações que fossem potencialmente desagra-
dáveis de serem lidas.

Os capítulos do livro eram uma fonte potencial de violên-
cia para ambos. Eu acredito que era apropriado mostrar o texto 
para Sandra, mas não para Peter, pois ele não tinha os instru-
mentos para responder de forma a melhorar sua perspectiva em 
ensino e aprendizagem. O estudo mostrava que a sua conduta 
era, algumas vezes, repreensível, mas ele estava desconfortável 
para argumentar convincentemente que nós estávamos erra-
dos ou que havia circunstâncias atenuantes. Por consequência, 
nossas ações, dando os textos para que Peter lesse, eram injustas 
para ele. A violência poderia ter sido evitada, não mostrando 
a Peter os textos. Contudo, isto não poderia ter sido feito sem 
primeiro negociar essa eventualidade como parte do nosso acor-
do de consentimento informado.
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Prós e contras do anonimato

Sarah estava preocupada com a sua falta de sucesso como 
professora de ciências no secundário (TOBIN; LAMASTER, 1995). 
Ela me perguntou se poderia colaborar com ela em um projeto 
que começava com essa questão: “Porque Sarah não consegue 
ensinar como ela gostaria de fazê-lo?” Sempre foi nossa inten-
ção no estudo que ela fosse a coautora do escrito comigo e com 
outros envolvidos na pesquisa, assim como que ela usasse o seu 
nome verdadeiro. Em grande parte, por causa de seu insucesso, 
os textos faziam aumentar o seu interesse durante as apresenta-
ções, particularmente quando Sarah apresentava os resultados. 
De fato, no encontro da American Educational Research Association, 
eu mesma comecei a chorar quando a ouvi falando da pesqui-
sa. Baseada nessa experiência, Sarah decidiu que não usaria 
mais o seu verdadeiro nome porque a pesquisa havia revelado 
detalhes que seriam potencialmente prejudiciais em sua candi-
datura para futuros empregos. Nós concordamos que futuras 
apresentações e publicações deveriam se referir à professora 
com o pseudônimo de Marsha, mostrando de forma fictícia 
outros detalhes, para que fosse assegurado o seu anonimato. 
Porém, quando nós estávamos decididas a publicar o texto, os 
pareceres dos revisores acharam que nós estávamos “baten-
do na professora” e recomendaram numerosas mudanças, que 
seriam desnecessárias se a professora fosse a coautora. Depois 
de uma longa conversa, Sarah decidiu usar o seu verdadeiro 
nome como autora do escrito.

Baseado em meu relativo sucesso em trabalhar com Sarah 
como uma autora plena, eu usei esse modelo em numerosos 
estudos envolvendo Karl Hook e, em cada caso, nós fomos capa-
zes de explorar todas as consequências, algumas das quais eram 
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muito sensíveis para Karl como professor (RITCHIE; TOBIN; 
HOOK, 1997; TOBIN; TIPPINS; HOOK, 1994). Todavia, nem todos 
os professores querem se envolver em um estudo como copes-
quisadores. Por exemplo, o Sr. Jacobs, um veterano professor de 
ciências, não queria despender muito tempo fora da docência, e 
ele declinou a coautoria de qualquer escrito (TOBIN; McROBBIE, 
1996a). Contudo, ele leu os textos que nós escrevemos e não 
reagiu muito negativamente a qualquer das críticas que tenha 
encontrado. Outros participantes nesse estudo, que também 
eram anônimos, reagiram fortemente quando nós lhes entrega-
mos os textos como parte das recomendações de outros colegas 
no processo de controlar a distância entre as nossas interpreta-
ções e as interpretações dos participantes e suas próprias ações 
(TOBIN; McROBBIE, 1996b). As fortes reações dos participantes, 
necessárias para permitir um controle das nossas interpreta-
ções, são lembranças salientes da necessidade de que isso seja 
exercido com cuidado quando se está interagindo com qualquer 
um dos participantes em um estudo, não sendo apenas um prin-
cípio para as fontes de dados.

Num estudo feito sobre o ensino de física na escola secun-
dária, Campbell McRobbie e eu colaboramos com um professor 
iniciante, David Anderson, para se desenvolver uma pesqui-
sa em sua classe de física em uma escola australiana urbana 
(TOBIN; McROBBIE; ANDERSON, 1997). Nós discutimos os prós 
e contras de usar um pseudônimo para o professor e concor-
damos que era no melhor interesse de Anderson que se usasse 
um pseudônimo. Entretanto, mais uma vez era virtualmente 
impossível atender as exigências de revisores editorais, a menos 
que o professor fosse o autor do texto. Apesar de termos adver-
tido Anderson sobre as opções, ele fez a escolha de usar um 
pseudônimo, mas identificando a si próprio como o professor. 
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Nossa decisão de usar um pseudônimo para o reconhecimen-
to do professor, que nossa pesquisa enfoca em um período de 
dois anos, reporta apenas uma parte da miríade de estórias que 
juntas descrevem Anderson como o professor, pesquisador e 
coautor nesse estudo. Ele ensinou física por três anos antes de 
começar um doutorado em educação. Como o professor nesse 
estudo, ele foi capaz de mostrar, com uma visão de dentro, os 
estrangulamentos envolvidos na implantação de um currícu-
lo de física, de maneira que se conformasse com as visões de 
reformular suas próprias crenças sobre ensino e aprendizagem. 

Enquanto Morrell (um pseudônimo para Anderson) viveu 
apenas nesse escrito, Anderson aprendeu a partir de seu envol-
vimento no estudo e continua a ensinar e muda, enquanto se 
abria sua carreira como um pesquisador em educação. Porque 
o artigo não pode descrever essas mudanças, nós consideramos
apropriado descrever o professor nesse estudo pelo pseudônimo, 
enquanto, ao mesmo tempo, reconhecemos a coragem subja-
cente a sua decisão em identificar-se como o próprio professor
do estudo. Fazendo isso, os leitores do estudo são confrontados
com uma oportunidade única para examinar a extensão com
que uma detalhada análise do ensino pode fornecer as bases
para uma reflexão crítica e tornar-se uma catálise de mudança.
Adotando essa posição com respeito a Anderson em usar ou não
um pseudônimo, nós tínhamos consciência de outros estudos nos 
quais isso foi uma consequência (TOBIN; LAMASTER, 1995) e nós
a enfatizamos com o seguinte comentário de Gulyas, igualmente
um professor no estudo (GULYAS, 1994, p. 189):
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Na cabeça das outras pessoas, eu poderia apenas ser sempre a 

pessoa descrita na pesquisa, estática e finita, faltando a dimen-

são ou a certitude de crescimento e mudança. O artigo [...] 

somente oferece uma breve visão de uma estória transcorrida, 

um capítulo de um longo e mais complexo livro. O começo do 

livro é desconhecido e o fim ainda não foi escrito.

Permissão para publicar resultados negativos

Um estudo que criou problemas para mim a respeito de 
conduta ética envolveu uma permissão que eu recebi para assumir 
o desenvolvimento de novos cursos para candidatos a professores 
do ensino elementar. Um componente importante desse trabalho 
era planejar e colocar em prática novos currículos e, com base no 
ocorrido, fazer mudanças no currículo. O uso da pesquisa para
melhorar a qualidade do currículo de ciências era atrativo para
aqueles dentre nós que haviam colaborado para preparar uma
proposta bem sucedida. Essa permissão era relativamente ampla 
e permitia que ela fosse um veículo para estudos doutorais e para 
as pesquisas em ensino e aprendizagem de cursos universitários.
A implicação mais crítica nesse projeto envolvia o uso de gravações 
de vídeo para a pesquisa em ensino e se havia necessidade ou
não de permissão para publicar escritos e dissertações usando
recursos, tais como notas de campo, vídeos e gravações coletadas 
como parte da avaliação do projeto de preparação de professores. 
Em um ano de estudos variados, com um novo formato emergente, 
nem sempre é claro que necessidades negociar no momento de
escrever a proposta original para fundamentar a negociação de
entrada e o consentimento informado. Frequentemente, isso
não acontece até que algo funcione mal e que apareça algum
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problema. Isso reforça um ponto colocado anteriormente, 
o de que a negociação do consentimento informado é uma
preocupação constante e é assim também quando se negocia a
entrada em um local de estudo.

Respeito e confiança

Já houve tempos em que ficava claro que certas facul-
dades não respeitavam a pesquisa em ciências sociais. Essas 
faculdades estavam comprometidas com uma forma de ensino 
que era centrada na leitura e nos olhavam como promoven-
do uma alta incidência de interações em pequenos grupos e 
fazendo investigações de laboratório. Na verdade, nós estáva-
mos engajados com os cursos universitários para ajudá-los a 
serem mais efetivos em atingir os seus fins: nessas pesquisas se 
valorizavam e se montavam comunidades de alunos dentro dos 
departamentos de ciências para discutir o ensino e suas próprias 
investigações sobre o que estava acontecendo em suas salas 
de aula. Para muitas faculdades de ciências, nossa abordagem 
funcionou bem e dos nossos esforços conjuntos resultou uma 
dinâmica série de seminários, junto com abordagens inovadoras 
em ensino e aprendizagem de ciências. Contudo, no caso de um 
departamento, houve resistências para a colaboração. Eles não 
aceitaram participar na maior parte das reuniões do projeto e 
raramente participaram na série de seminários. Alguns indícios 
sobre a natureza da sua recusa em colaborar estão evidentes na 
seguinte narrativa.

“Eu não pretendo continuar sentando aqui e ouvir esta porca-
ria”. Desse jeito, William juntou sua pasta de materiais, se levan-
tou do lugar onde estava sentado na mesa de conferências e se 
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encaminhou decididamente para fora da sala. Como professor 
de ciências de tempo integral e conhecido pesquisador, ele tinha 
mais coisa que fazer do que gastar seu tempo ouvindo pessoas 
da educação e cientistas de outras áreas. Ele estava ouvindo um 
jovem químico expondo sua filosofia sobre ensino e parecia não 
estar de acordo com ele. “O que ele sabia sobre ciência que pudesse 
contribuir para o desenvolvimento de um novo curso de formação de 
professores do ensino elementar?” Willian acreditava que o desen-
volvimento de um novo curso era desejável, mas duvidava que 
pessoas de fora do seu departamento pudessem oferecer algo 
útil sobre como desenvolvê-lo e implantá-lo. “Além disso”, ele 
falou, “ainda há quase um ano antes que o curso seja ministrado”.

Eu fiquei atônito com a saída espetacular de William, 
mas não estava totalmente surpreso com a sua relutância em 
participar de reuniões colaborativas. Quando eu o havia convi-
dado para a reunião, ele me informou que estava ocupado e 
questionou o sentido de se fazer tais reuniões. Não estou certo 
sobre como as outras pessoas na audiência interpretaram as 
suas ações, mas na minha ideia ele estava sendo desrespeitoso 
com os conhecimentos dos professores, que se encontravam 
ali para planejar o desenvolvimento de vários novos cursos de 
ciências, que estavam no centro das exigências para a forma-
ção de professores do ensino elementar. Na mesa, naquele dia, 
estavam professores primários, professores das faculdades de 
geologia, de oceanografia, de química, de física, de biologia e 
de educação, além de graduandos de pedagogia e de educação 
elementar. A reunião prosseguiu e o grupo continuou a discus-
são sem William. Ainda que lhe tenha sido oferecida a oportu-
nidade de tirar o seu nome do projeto, ele indicou que gostaria 
de continuar. Porém, ele não esperava participar de nenhum 
tipo daquelas reuniões nos três anos do projeto. Esta falta de 
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previsão dele (bem como de outros de seu departamento) para 
reuniões com grandes grupos de pessoas de outros cursos, resul-
tou na sua não participação nas discussões focadas no desejo 
de que fossem feitas pesquisas sobre ensino e aprendizagem 
em cada um dos novos cursos, ou na decisão de gravar todas as 
lições nos três anos do projeto.

Na minha perspectiva, o professor não respeitou o traba-
lho dos educadores e não valorizou o tipo de pesquisa no qual 
estávamos engajados, a forma como nós estávamos pensando 
desenvolver o curso ou o ensino e aprendizagem em ciências. 
Eu era incapaz de engajá-lo em conversações reflexivas e quan-
do nós falávamos, de tempos em tempos, sobre a sua partici-
pação, ele era cordial, mas não nos dava base para mudar a 
natureza da sua participação no projeto. A comunicação era um 
desafio porque eu sempre tinha o sentimento que ele e outros 
no grupo tinham a visão que as nossas ideias “progressistas” 
eram falhas e inconsistentes. O programa de seminários que nós 
tínhamos para a nossa própria formação, com respeito ao ensino 
e aprendizagem de ciências no colégio, nunca foi assistido por 
William e apenas em raras ocasiões algum representante do seu 
departamento participou. 

Apesar de que todos aqueles associados com o projeto 
devessem ser incluídos, a comunicação entre o projeto pessoal 
e aqueles envolvidos com o departamento de ciências se dete-
riorou durante os três anos do projeto. Nós conduzimos a 
pesquisa e o programa de avaliação como planejado, porém o 
departamento não participou na interpretação dos resultados 
e o retorno previsto para o desenvolvimento e execução do 
curso não ocorreu como o previsto. Nós planejamos implantar 
e adaptar um novo curso para a formação de professores do 
ensino elementar, mas não encontramos retorno da pesquisa 
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e dos componentes de avaliação. Uma ação corajosa da minha 
parte, quando eu soube dos primeiros sinais de perigo, teria 
abortado o maior conflito que explodiu muitos anos depois da 
conclusão desse projeto.

Um caso do pior cenário

Eu dei um longo suspiro que todos puderam ouvir, quan-
do recebi o fax. A chefia do departamento queria se encontrar 
comigo para discutirmos um artigo publicado por um colega 
e um ex-aluno de doutorado. O escrito, que era sobre o ensi-
no e aprendizagem do colégio de ciências, tinha identificado 
a universidade na qual o estudo havia ocorrido e através dele 
era possível identificar-se os professores. Na medida em que 
esses professores não haviam dado o seu consentimento para 
a publicação do texto, isso era um problema. Na perspectiva 
dos professores envolvidos, os autores não haviam mostrado 
um cuidado suficiente quando concordaram com o editor da 
revista que insistiu em que as informações publicadas pudes-
sem identificar os indivíduos desse estudo. As ações dos autores 
para que escrito fosse publicado com a identificação da institui-
ção tampouco foram cuidadosas e justas. Mesmo que não fosse 
possível garantir o anonimato dos instrutores, era responsa-
bilidade dos autores obter a permissão para publicar o artigo. 
Isto não foi feito e a publicação do texto era inapropriada em 
termos morais. Compreensivelmente, os professores envolvidos 
não estavam satisfeitos em ler uma publicação que eles perce-
biam como depreciativa sobre o seu modo de ensino. Ainda que 
dois dos professores envolvidos soubessem sobre o escrito e o 
tivessem lido previamente, todas as sete faculdades que haviam 
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sido envolvidas no desenvolvimento inicial e na execução do 
curso estavam incomodadas pelo artigo e queriam fazer uma 
reprimenda aos autores.

Assim que entrei na reunião, as tensões estavam eviden-
tes no rosto daqueles que estavam sentados na mesa. Havia uma 
atmosfera de indignação moral sobre o que estava acontecendo. 
Eu senti que o grupo já havia chegado a uma decisão sobre a 
impropriedade das ações dos autores que publicaram o artigo. 
Também, era necessário assegurar que as coisas erradas fossem 
corrigidas, assim como garantir que não houvesse mais trans-
gressões. A reunião transcorreu como se a minha presunção 
estivesse correta. Havia pouco no sentido de uma troca aberta 
de ideias. Minha percepção da implicação do ocorrido era que 
havia um grande problema de comunicação, o departamento 
entendia a pesquisa em termos de objetivismo e aceitava os 
princípios da modernidade, mas eles se sentiam como donos do 
curso e de todos os dados a ele relacionados. Além disso, a chefia 
do departamento percebia uma clara distinção entre avalia-
ção e pesquisa. Seu ponto de vista era que a pesquisa começou 
quando os autores procuraram publicar os resultados em um 
periódico. Meus argumentos que dois dos instrutores tinha lido 
o texto antes de sua publicação, um deles tendo sido o coautor
em um dos estágios da pesquisa, que nenhum dos professores
havia sido identificado pelo nome e que o escrito não era crítico
dos instrutores ou do seu ensino, não foram aceitos pelo grupo.
Eles viam a publicação como uma pesquisa pobre e particular-
mente não apreciaram o fato dos pesquisadores examinarem a
avaliação, como uma consequência sobre a qual eles não tinham
sido informados previamente. Eu expliquei sobre as novas
formas em investigação interpretativa e o significado para um
currículo em implantação da maneira a qual cada avaliação
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é conduzida. Mesmo assim, durante o projeto, nós tínhamos 
feito vários seminários com diferentes formatos, para avaliar 
o aprendizado dos alunos e tínhamos discutido constantemen-
te os problemas com as maneiras tradicionais de avaliação.
O grupo não participou do programa de seminários e acreditava
que havíamos feito uma armadilha para eles, quando investiga-
mos algo sobre o qual eles não haviam sido informados.

Para muitos participantes no estudo, o seu envolvimen-
to consistente nas atividades do projeto não permitia que as 
condições de participação fossem renegociadas continuamente 
e sem uma consciência explícita. Entretanto, para os instru-
tores em um departamento, a natureza emergente do projeto 
não era uma experiência vivida. Na maioria das instâncias, as 
questões estavam acertadas com reciprocidade, mas logo em 
seguida elas se tornaram problemáticas.  Por exemplo, quando 
um instrutor de geologia ficou irritado por “cada comentário 
estar sendo gravado” e o caráter invasivo da câmera de vídeo, 
os papéis do pesquisador foram renegociados de uma maneira 
coparticipativa (SCHÖN, 1985).

A chefia do departamento estava correta em sua avaliação 
que era melhor resolver sobre isso rapidamente. Eu decidi mini-
mizar minha argumentação, ouvir atentamente e aprender com 
aqueles procedimentos. Enfim, a chefia apresentou uma solução 
pré-determinada. As consequências da publicação poderiam ser 
resolvidas através de comentários para o editor da revista, mas, 
no futuro, gravações de vídeo dos currículos em desenvolvimen-
to não poderiam ser usadas para nenhum propósito de pesquisa 
sem que se obtivesse a permissão de todos os participantes para 
todos os usos propostos. Enquanto eu ouvia a determinação, 
decidi aceitá-la já que maiores discussões só poderiam tornar 
os problemas piores do que eles já pareciam estar. Como eu não 
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tinha a intenção de usar as gravações para nenhum propósito e 
queria que esse assunto fosse resolvido sem maiores conflitos, 
eu imediatamente aceitei a sugestão que nos era colocada.

Assim que saí da reunião, eu tinha a aguda consciência de 
quão pouco eles entenderam a pesquisa em ciências sociais e do 
quanto não compreenderam a pesquisa e a avaliação que esta-
va se dando durante o projeto. Sua solução tinha se focalizado 
inteiramente no uso das gravações de vídeo e eles não consi-
deraram a rigorosa base de dados que havia sido desenvolvida 
no estudo. O escrito que criticaram tinha empregado diversas 
fontes para apoiar cada uma das asserções e eles tinham parti-
cipado inteiramente na pesquisa e no processo de avaliação. 
Assim como muitos outros departamentos, eles deveriam ter 
percebido que restringir o uso das gravações de vídeo não era 
a solução para o problema de falhar na garantia de anonimato 
e em evitar que houvesse prejuízos para os participantes na 
pesquisa e nas atividades de avaliação. Ademais, estava claro, 
para mim, que o corpo de professores do departamento não 
respeitou uma forma de investigação que era essencialmente 
inovadora, qualitativa, construtivista, e que em suas cabeças 
isso carecia de rigor. Em nenhum momento eles levantaram 
seriamente a questão de saber se no texto havia ou não algo 
sobre o qual eles pudessem aprender, nem se questionaram se 
as perspectivas dos estudantes apresentadas no escrito eram 
ou não viáveis.

Nem sempre há confiança e respeito entre os participan-
tes em um projeto e não se encontra um acordo formal sobre a 
disseminação de produtos escritos. Os problemas das faculdades 
na universidade, quando leem artigos publicados sobre o seu 
ensino, sobre os quais não tiveram prévio conhecimento pode-
riam ser superados se alguns cuidados tivessem sido tomados 
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para que continuamente fossem renegociadas as condições de 
envolvimento e de consentimento informado, para assegurar 
que fossem levantadas e aceitas as questões de como relatar 
resultados negativos. Nesse momento, mesmo que pseudônimos 
tivessem sido usados nos relatos, a faculdade envolvida pode se 
reconhecer e era justificável que perguntasse sobre a ética dos 
processos envolvidos na condução da pesquisa.

Em muitas publicações em coautoria (p.ex., ROTH; TOBIN, 
1996; TOBIN; ROTH, 1995), nesse mesmo projeto, o professor 
teve a oportunidade de ler os manuscritos escritos sobre o seu 
ensino e de responder a cada um deles. Ele não teve tempo 
para a coautoria dos textos, não os considerou particularmen-
te informativos ou interessantes, e explicou que havia estórias 
mais importantes para falar do seu envolvimento na reforma 
do ensino de ciências. Nós incluímos os seus pontos de vistas 
nas versões publicadas do texto e ele continuou envolvido ativa-
mente na reforma do ensino e aprendizagem em física tanto 
para a prática quanto para a formação de professores.

Professores como copesquisadores

Um estudo envolvendo a senhora Horton, uma professora 
australiana de ciências no ensino secundário, se começou com 
a resolução de manter os mais altos padrões éticos. Inclusive, 
uma das nossas equipes de pesquisa tinha a focalização sobre a 
ética da pesquisa como dos componentes do estudo. Nós come-
çamos esse estudo com a determinação de engajar a pesquisa 
em um meio urbano que era “desafiador” para professores e 
alunos, por causa da localização da escola em uma área de classe 
social baixa, onde os adultos eram operários ou desempregados. 
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Nós queríamos uma escola com estudantes que vivessem em 
condições de relativa pobreza, que tivessem relativamente altas 
proporções de imigrantes para quem o inglês não fosse a língua 
materna. Assim, nós organizamos nossa equipe de pesquisa 
em vista de se recrutar especialistas internacionais com dife-
rentes perspectivas em ensino e aprendizagem. Nós também 
procuramos por um professor, alguém que fosse visto como 
bem sucedido e disposto a participar no estudo, o que incluía 
observações intensivas por um longo período de tempo, assim 
como o envolvimento como pesquisador da equipe, com a qual 
ele pudesse se reunir depois da escola em três dias da sema-
na. Sem surpresas, a tarefa de localizar alguém desejável foi 
difícil. Depois de muitas semanas de esforço, nós identificamos 
a professora Horton, baseados em uma recomendação de um 
graduando que havia sido seu aluno na escola secundária. Um 
colega e eu a visitamos em sua escola para discutir a natureza do 
estudo e a oportunidade de seu possível envolvimento. Após a 
conversa, ela concordou em falar com o seu diretor e abordar o 
coordenador da disciplina sobre o seu envolvimento. Sob a base 
do seu intenso envolvimento, nós concordamos em negociar a 
obtenção de créditos na universidade onde estava matriculada 
naquele momento e a Curtin University, a instituição a qual a 
equipe de pesquisa estava vinculada.

O diretor ficou fascinado em se envolver no estudo e com 
a faculdade na sua escola só podia ver benefícios para os alunos. 
O professor Candy, coordenador da disciplina de ciências, tinha 
sido recentemente transferido de uma escola rural, onde ele 
tinha estabelecido uma reputação como um efetivo administra-
dor e professor. Ele queria se assegurar que, como resultado do 
envolvimento, a escola pudesse receber uma publicidade posi-
tiva na imprensa. Tendo chegado a um acordo verbal sobre as 
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condições para a participação, nós escrevemos então um pedido 
formal para o envolvimento no estudo incluindo os detalhes 
que haviam sido negociados. Nenhuma intervenção tinha sido 
planejada exceto pela nossa presença diária na sala de aula, 
durante a qual nós podíamos gravar em vídeo o que acontecia 
e pedir aos alunos para manterem um diário reflexivo baseado 
em sua participação nas atividades.

Nossas preocupações diante da ação moral estavam foca-
das sobre o professor e a administração da escola. Nós escre-
vemos uma carta que foi levada pelos alunos para informar os 
pais do enfoque da pesquisa e da planejada colaboração entre a 
escola e a universidade. Convidávamo-los a endereçar pergun-
tas ou levantar questões junto à professora participante da 
pesquisa ou a mim. O uso deste procedimento estava baseado 
na experiência da professora em obter algumas respostas dos 
pais por cartas enviadas pelo correio ou levadas pelos alunos. Os 
procedimentos que nós adotamos colocavam inadvertidamente 
os pais e os alunos em uma posição de serem informados que o 
estudo estava iniciando, ainda que eles tivessem a opção de não 
participar, uma atitude mais justa deveria ter sido perguntar se 
eles gostariam de participar.

Um centro de reuniões estava planejado para se ocupar 
da carga profissional da professora e de outros pesquisadores. 
Os encontros eram estruturados para assegurar que todos os 
pesquisadores tivessem oportunidade de apresentar as suas 
pesquisas, colocar questões à professora e interagir sobre inter-
pretações alternativas e o conjunto de dados dos procedimen-
tos. Para assegurar que tivesse oportunidades de ser ouvida 
como docente, de forma distinta do de uma mera participante 
da pesquisa, ela tinha um tempo alocado para responder as 
questões e explicar o que estava fazendo, porque estava fazendo 
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aquilo e como planejava fazer em seguida. Além disso, ela esta-
va incluída em uma lista através da qual cada pesquisador era 
indicado periodicamente para descrever o que ela aprendia de 
seus estudos.

Nós consideramos a participação da professora no estu-
do com muita empatia e tentávamos minimizar o estresse que 
ela sentia. Nossa conduta moral era um item da agenda em 
cada reunião de pesquisa, porém nós percebemos sinais que 
ela estava sendo sujeitada a um desgaste que não era razoável. 
Nós a encorajamos a sugerir mudanças e ser explícita sobre os 
aspectos desagradáveis da pesquisa. O melhor que eu poderia 
dizer é que ela não estava intimidada com a nossa presença. 
Quando era visível que a professora precisava de um descanso 
da sala de aula, pois ela parecia fisicamente cansada, nós nos 
oferecíamos para ensinar em sua classe e tentávamos aprender 
com essa experiência.

Adotamos a posição de que a pesquisa não poderia ser 
simplesmente uma carga para a escola e para os participantes, 
mas que eles deveriam se beneficiar de nossa presença. Nós não 
deveríamos chegar ao local sabendo o que era certo e impor 
a priori nossos padrões de rigor sobre o que nós experimen-
tássemos, através de uma dada narrativa que refletisse nossas 
interpretações da experiência em termos de noções teóricas 
existentes. Ao contrário, acreditávamos que poderíamos apren-
der estando envolvidos no estudo e que nossas construções 
teóricas poderiam mudam como resultado da pesquisa. Dessa 
maneira, nós queríamos aprender com os participantes no estu-
do e estávamos preparados para documentar as mudanças que 
ocorressem, através do tempo, nas nossas construções.

Ter incluído a professora na equipe de pesquisa assegurou 
que ela pudesse participar em discussões reflexivas três vezes 
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por semana, bem como garantiu o seu envolvimento durante 
todo o transcorrer do estudo. Além disso, nós estávamos parti-
cipando na classe e ajudando os alunos a aprender ciências. 
Portanto, a professora e os alunos eram assistidos por profes-
sores extras em toda a duração do estudo. Nós nos colocamos 
em um encontro de apresentação aos alunos na biblioteca e 
interagimos informalmente com eles antes, durante e depois 
das aulas. Dessa forma, como resultado do seu envolvimento 
conosco, eles foram capazes de saber sobre o que nós estáva-
mos aprendendo do estudo. Todavia, em toda a extensão que 
podíamos ter, nós não planejamos ensinar aos alunos sobre o 
que nós aprendemos do estudo.

O diretor da escola e o coordenador da disciplina de ciên-
cias foram ambos convidados para participar em um encontro 
de apresentação de colegas. O diretor estava ocupado e declinou 
o convite, enquanto que o chefe do departamento concordou
em participar. Durante a reunião, cada um dos pesquisadores
apresentou, incluindo a professora, um breve escrito sobre o
que eles haviam aprendido do estudo e respondeu a perguntas.
Muitas perguntas desafiadoras foram colocadas para a equipe de
pesquisa e o coordenador da disciplina concluiu que a participa-
ção no estudo estava fazendo a escola ficar pior. No dia seguinte
ao encontro, o professor Candy me chamou para marcar uma
reunião. Ele estava furioso. Nossos bem intencionados esforços
para explicar-lhe sobre as nossas construções e aprendizados,
nas suas perspectivas, o deixaram irritado. Eu havia feito um
erro de julgamento. Nem o coordenador, nem o diretor, deve-
riam ter sido convidados para a reunião dos pesquisadores.
De fato, Guba e Lincoln (1989) são explícitos em recomendar
que os participantes de um encontro de colegas envolvidos
na pesquisa não devem ter um interesse direto no estudo. Nós
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deveríamos ter identificado um fórum diferente para explicar-
-lhe sobre as construções dos outros grupos da comunidade
envolvidos no estudo.

Esperávamos que a professora pudesse melhorar o seu 
ensino e, como consequência, os alunos e a escola pudessem 
ser melhores. Nossas ações através do estudo estavam direcio-
nadas no sentido de fazer diferença e, no longo prazo, parecia 
ser o caso. Contudo, no curto prazo, havia momentos em que 
eu tinha dúvidas sobre os efeitos catalíticos do estudo e sobre a 
autenticidade tática, que os participantes não fossem prejudi-
cados com resultado do seu envolvimento. Por exemplo, havia 
uma considerável turbulência associada com a disputa entre o 
coordenador e a professora, principalmente referente à insis-
tência do primeiro em que ela aplicasse um teste comparativo 
no momento em que ela julgava que os alunos não estavam 
prontos para isso. O conflito entre os dois foi resolvido com um 
compromisso que se seguiu às numerosas interações, nas quais 
a professora se sentiu obrigada a discordar das intenções do 
coordenador e usar o seu poder de fazer da sua própria maneira. 
No decorrer do tempo, o desacordo e a subsequente negociação 
resultaram em práticas mais justas para os alunos e num melhor 
relacionamento de colegas entre ambos.

Manuscritos baseados no estudo foram escritos e a 
professora Horton teve a oportunidade de ser coautora de 
alguns e de ler todos eles. Ela viajou para os Estados Unidos 
para apresentar o seu trabalho e, assim como escreveu um capí-
tulo próprio, ela criticou cada um dos capítulos do livro escrito 
sobre o estudo. Dessa maneira, diferente de participantes em 
muitos outros estudos, a professora teve uma voz poderosa 
no estudo. Ela estava consciente das oportunidades que a sua 
participação no estudo havia lhe permitido e continuou com 
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o seu envolvimento no ensino secundário e hoje é uma pessoa
ativa em associações profissionais.

Durante o estudo, houve duas circunstâncias que levan-
taram questões sobre a moralidade de nossas ações diante dos 
estudantes. A localização da câmera de vídeo na sala de aula era 
determinada pela nossa necessidade de ter um largo ângulo de 
tomada da maioria dos alunos, sem ter que usar muito o zoom da 
câmera. Quanto menos nós movêssemos a câmera, mais fácil seria 
para os alunos ignorarem a sua presença. Eu sempre tinha consi-
derado que, após os primeiros dias, os estudantes parassem de 
reagir à câmera e a aceitassem como parte do ambiente da clas-
se. Entretanto, nesse estudo, os alunos da primeira fileira eram 
distraídos pela câmera e a sua presença alterou o seu comporta-
mento em todo o estudo. Quando a professora nos chamou a aten-
ção sobre a natureza perturbadora da câmera, imediatamente 
mudamos sua posição do canto esquerdo para o canto direito da 
frente da sala. Igualmente, algumas vezes nós a posicionávamos 
na lateral da sala porque os alunos das fileiras do meio para trás 
não pareciam ficarem tão distraídos pela presença da câmera, 
como aqueles que estavam sentados na frente.

Para que pudéssemos coordenar nomes e rostos, eu pedi 
permissão para tirar fotografias, em um filme de 35mm, dos 
estudantes da classe. A professora prometeu que os estudantes 
receberiam uma cópia das suas fotos individuais se eles permi-
tissem ser fotografados. Por unanimidade os alunos concorda-
ram em me permitir fotografá-los enquanto eles trabalhavam. 
Da maneira a menos perturbadora possível, eu fotografei os 
alunos no dia seguinte. Enquanto me dirigia à fileira da frente, 
onde havia quatro alunos que faltavam ser fotografados, um 
garoto reagiu negativamente a minha intenção. “Você não vai 
fazer isso!”, ele exclamou, enquanto eu apontava a câmera em sua 
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direção. Pensando que ele estava brincando, fiz um comentário 
encorajador: “Vamos lá, isso não é tão ruim”. “Não!”, ele replicou, 
se abaixando rapidamente para se cobrir. “Você vai ter a sua foto-
grafia feita!”. Disse a professora, chegando fulminante na cena. 
“Eu não!”. Uma altercação verbal entre ambos começou, numa 
escalada até que a firme resolução do aluno se transformou em 
impertinência quando ele a desafiou: “Você não pode me obrigar 
a fazer isso!”. Nesse momento, fiz o seguinte comentário: “Isso 
não é um problema. Eu não preciso da sua fotografia”. A professora 
repreendeu o aluno e lhe disse para falar com ela depois da aula, 
em seguida continuou a sua aula.

O que não sabíamos é que, por causa de um problema 
médico, o referido aluno tinha estado ausente no dia em nós 
pedimos permissão para fazer as fotografias e antes também 
não havia comparecido por vários dias. Por causa das suas 
crenças religiosas ele não podia concordar em ser fotografa-
do. Minhas ações conscientes para fotografá-lo haviam violado 
um princípio religioso e, diante do aluno, as interações que se 
seguiram foram injustas e imprudentes. Eu me desculpei com 
o aluno, que ainda estava irritado com a intercação entre ele e
a professora. A partir daquele momento, eu não apontei mais a
câmera de vídeo para o aluno, respeitando as suas convicções
religiosas, mesmo que ele não tivesse feito objeção à gravação
de imagens do que estava acontecendo na sala de aula. Não era
nossa intenção sermos antiéticos no tratamento com os parti-
cipantes no estudo: o tempo todo exercitávamos o bom senso
prático para sermos cautelosos, justos, sinceros e corajosos.
Diante do nosso conjunto de referências, nós fomos sempre
éticos e nossas intenções levaram em conta os interesses de
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todos os participantes. Entretanto, todas as ações acontecem 
em um meio social e intenções são construídas por todos os 
participantes e não apenas por um pesquisador isolado.

Toda pesquisa era participativa e interativa. Assim, ações 
bem intencionadas foram às vezes interpretadas como não 
sendo do interesse dos outros participantes da comunidade. 
Era uma situação inevitável e destacava o significado de desen-
volver comunidades nas quais a comunicação seja efetiva. Se os 
participantes em uma comunidade negociam metas e dividem 
uma linguagem para se comunicarem, há uma maior possibi-
lidade de darem respostas quando as ações que são construí-
das que não sejam do interesse de certos de seus participantes.  
O que parece ter maior importância nas considerações éticas 
da pesquisa é a questão da obrigação. Todos os participantes no 
estudo devem estar envolvidos consciente e voluntariamente. 
Por essa razão, a necessidade utilitária de ver os benefícios para 
a comunidade como tendo precedência sobre os benefícios para 
indivíduos não era pertinente para esse estudo. Se os interesses 
de um indivíduo não são atendidos pela sua participação no 
estudo, então esse ele deve ter o direito de se retirar. No caso do 
aluno e da fotografia isso ficou relativamente claro, o que não é 
o caso do coordenador da disciplina de ciências. O coordenador
da disciplina poderia ter decidido que a escola se retiraria do
estudo porque a sua impressão era que o estudo estava colo-
cando a escola num foco negativo? Esse tipo de decisão deveria
ter requerido um consenso entre os participantes da escola?
Questões como essas precisam estar resolvidas no desenrolar
do processo de negociação de entrada no local de pesquisa.
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Questões éticas em formas menos participativas 
de pesquisa em sala de aula

Em parte, como resposta a algumas das questões éticas 
mostradas anteriormente, eu adotei formas de pesquisa em 
ensino e aprendizagem que têm empregado a narrativa e a 
ficção em uma grande extensão. Essas formas narrativas não 
são usadas exclusivamente e, em geral, são uns dos componen-
tes em amplos estudos interpretativos. Nessa seção, eu discuto 
a pesquisa ficcional (BARONE, 1995) e os relatos impressionistas 
(VAN MAANEN, 1988).

Pesquisa ficcional

Uma noite, Sherry Nichols, Deborah Tippins e eu, nos 
sentamos para escrevermos em coautoria um artigo sobre 
construtivismo e ensino de ciências. Ainda que fosse um artigo 
em coautoria, nós estávamos inseguros sobre que tipo de dados 
poderíamos empregar. Eu tinha uma imagem na minha cabeça 
sobre os estudantes em uma classe do 3º ano da escola média 
(equivalente a 8ª série). O assunto era espinhoso. A professora era 
uma pessoa que eu tinha estudado por algum tempo e eu tinha 
algumas notas de campo das observações na sua sala de aula. 
Eu tinha também uma transcrição de uma entrevista com uma 
professora da escola média que tinha relatado sobre o constru-
tivismo em seu ensino e a sua contribuição para o aprendizado. 
Nós conhecíamos os temas que queríamos desenvolver no artigo 
e desejávamos que o artigo fosse enriquecido com uma descrição 
profunda, que permitisse que os leitores fizessem a ligação com 
suas próprias experiências profissionais. Em parte por causa da 
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nossa relutância em usar qualquer conjunto de professores como 
base para o escrito, decidimos escrever uma narrativa fictícia 
consistindo de alguns enxertos das notas de campo e das trans-
crições de entrevistas, assim como de eventos e cenários cons-
truídos de nossa longa experiência como professores em ensino 
de ciências, professores educadores e pesquisadores.

“Quem é a professora?”, minhas colegas perguntaram. 
“Isso não importa”, comentei, ansioso para começar a cons-
truir um retrato da vida nesta sala de aula. Mas, isso importava.  
A professora precisava ser alguém que nós conhecêssemos 
porque o que a classe seria dependeria muito dela. Ela teria 
que ser uma mulher para contar a história que eu queria contar. 
Deborah era de origem indígena e ela poderia nos ajudar a cons-
truir um retrato da vida nesta sala de aula pelos olhos de uma 
professora indígena. Nós estávamos fazendo progressos. O que 
poderia ser diferente sobre essa classe? O que nos escolheríamos 
para descrever e o que nós escolheríamos ignorar? Seria uma 
classe onde o professor usou pastas (portfolios) para avaliar o 
que os alunos sabem e na qual o discurso científico poderia ser 
construído como interação dos alunos em uma variedade de 
atividades que fossem interessantes e envolvessem manipula-
ção e discussão. A interação aluno-aluno deveria ser valorizada. 

Gradualmente, nós nos encontramos imaginando a mesma 
sala de aula, construindo junto estudantes e conversações envol-
vendo o professor e os alunos. Nós tínhamos acesso direto aos 
pensamentos tanto dos alunos quanto da professora. Qual é 
o seu nome? “Halfaday”, disse Deborah sem um momento de
vacilação. “Aqui”, eu disse, lhe empurrando rapidamente algu-
mas folhas de papel escritas. “Justo no outro dia, eu perguntei
a professora Halfaday para descrever o seu passado histórico”.
Deborah aceitou as transcrições de uma entrevista que continha
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uma autobiografia e uma descrição de como uma professora 
havia mudado, assim como os vários períodos em sua carreira. 
Nós construímos um personagem compósito, usando a nossa 
imaginação e os dados de duas professoras, para fazer com que 
a professora parecesse alguém autêntica e credível. Ela começou 
a viver em nossas mentes enquanto o texto rapidamente tomava 
forma. Os papéis dos alunos e da professora eram consistentes 
com o construtivismo, mas nós não estávamos fazendo nenhu-
ma referência direta a ele. “Deixem-me entrevistar a professora 
Halfaday”, solicitei as minhas colegas. Fui para o computador e 
elaborei uma hora de entrevista com ela. Durante a entrevista, 
eu desempenhei o seu papel e não tive dificuldades em cons-
truir respostas coerentes e credíveis para as questões que eu 
me colocava no papel de pesquisador. 

Dessa maneira, o artigo foi terminado e editado. Quase 
tudo que nós tínhamos escrito estava baseado no nosso enten-
dimento comum de construtivismo e o exercício era análogo, 
de várias formas, a escrever uma revisão. Era um texto escri-
to como uma narrativa que poderia interessar a professores e 
educadores. Nós tínhamos completado o escrito, mas havia uma 
importante questão final para ser resolvida. A metodologia não 
havia sido incluída no texto. “O que nós escrevemos sobre o 
nosso método?”, me perguntaram minhas colegas. Eu não sabia, 
mas eu pensei que o escrito estava completo como ele estava. 
“Nós deveríamos dizer que a professora Halfaday não existia?”, 
“O que importa se ela existe ou não?”, perguntei. Eu me via 
ficando agressivo sobre esse ponto. O escrito era credível e nós 
usamos dados “atuais” em muitas partes e através da nossa 
imaginação. Nossa imaginação está constituída pela experiên-
cia. Nós estivemos em muitas classes e a professora refletia essas 
experiências. Uma seção metodológica não combinava com o 
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método narrativo de descrever o que nós tínhamos aprendido 
de nossas pesquisas em sala de aula, e a questão de saber ou não 
se ela era real ou imaginada me parecia irrelevante, naquele 
momento. Deveria ser colocado para o leitor decidir se havia 
alguma coisa no escrito que pudesse ser aplicado na sua prática 
profissional. Essa decisão não estava no fato dela ser ou não 
uma pessoa no mundo real, mas no sentido de que aquele papel 
tivesse credibilidade. O que era mais importante deveria ser o 
alcance com o qual os leitores pudessem projetar a si mesmos 
naquele retrato que nós havíamos criado e se eles, como resul-
tado de suas reflexões, decidissem ou não tentar fazer algo dife-
rente em sua sala de aula. 

Um ano mais tarde, ocorreram alguns eventos que muda-
ram a minha opinião sobre o artigo. Um editor de uma revista 
aceitou o artigo para a publicação e solicitou duas mudanças. 
Primeiro, a senhora Halfaday se tornaria a senhorita Halfaday 
(em detrimento da sua vontade, nesse sentido!). Segundo, uma 
seção que mostrasse a natureza do construtivismo do nosso ponto 
de vista, deveria ser incluída. “Lá se vai a nossa narrativa e o 
estilo não-didático”, eu pensei. Finalmente, nós acrescentamos 
uma nota de rodapé no texto destacando que a professora era 
parcialmente um personagem compósito e parcialmente fictício 
e que o artigo não era baseado em nenhuma pessoa ou estudo.

A narrativa ficcional é um híbrido em termos de meto-
dologia porque nós usamos algumas fontes de dados de anti-
gos estudos. Entretanto, muitos dados foram criados através 
das nossas reconstruções imaginativas da vida na classe que 
se aproximava daquilo que nós consideramos como um ideal. 
Eu tinha obtido permissão de duas professoras para usar as 
notas de campo e os enxertos de entrevistas nesse artigo. 
Nenhuma delas insistiu em ler o escrito, mesmo assim ambas 
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receberam uma cópia e responderam antes que ele fosse subme-
tido à publicação. Em termos de metodologia, nós precisávamos 
estar certas que nós não desapontaríamos os leitores, apresen-
tando o artigo como um relato realista baseado em procedimen-
tos interpretativos padronizados (p.ex., ERICKSON, 1986; 1988).

Relatos impressionistas

Em seguida àquela experiência anterior com o escrito 
ficcional, começamos a escrever relatos impressionistas, para 
transmitir as nossas impressões sobre o ensino de ciências 
e matemática. Nessa época, nós estávamos fazendo muitos 
estudos de larga escala sobre o ensino de ciências na Flórida. 
Nós visitamos estabelecimentos escolares em todo o estado por 
2-3 dias cada um. Nesse tempo, nós escrevemos sobre as nossas
impressões, obtidas de dados de entrevistas e da aplicação de
questionários. Após, escrevemos relatos impressionistas para
captar a rica variedade na paisagem do que estava acontecendo
em relação ao ensino de ciências e matemática na Flórida. Esses
relatos eram reconstruções imaginativas do que nós experimen-
tamos em um ou mais estabelecimentos durante as nossas visi-
tas. Como no artigo de Halfaday, os personagens eram fictícios
e os eventos nas narrativas eram moldados pela interação entre
a nossa imaginação e a variedade de fontes de dados que nós
tínhamos tido acesso nos estudos. Não há relatos realistas que
se referissem a indivíduos ou eventos específicos, mas são resul-
tados imaginativos, escritos no contexto de locais como aque-
les que nós experimentamos nas nossas visitas aos locais, para
retratar eventos considerados relevantes para o nosso horizon-
te de experiência. Negociando a entrada nos estabelecimentos
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para fazer estudos da paisagem que resultariam em relatos 
impressionistas, era importante que nós não mostrássemos os 
relatos para os professores que nós observamos.

Queríamos ser capazes de escrever sobre nossas experiên-
cias e não sermos impedidos de colocar questões que eram deli-
cadas, quando nós observamos que aquelas experiências eram 
relevantes para o insucesso da Flórida para colocar em prática 
medidas de reforma prometidas por governantes e políticos. 
Por exemplo, nós queríamos escrever sobre nossas experiên-
cias de professores não recebendo os recursos necessários, da 
permanência de abordagens tradicionais de ensino porque era 
mais fácil de fazê-lo, de administradores insistindo nas formas 
tradicionais porque tinham pressa em melhorar os escores de 
testes, e do mau comportamento de alunos produzindo um meio 
disfuncional na sala de aula. Em virtude dessas questões não 
estarem confinadas somente em um professor ou numa esco-
la, nós queríamos impedir qualquer tipo de associação com as 
escolas que nós visitássemos em pequenas localidades, e não 
víamos nenhum dos seus integrantes como participantes em 
uma investigação interpretativa. Como a pesquisa foi construída 
como estudos de campo consistindo de relatos impressionistas 
que eram fictícios por natureza, a qualidade do que era julgado 
por critérios fazia parte da credibilidade e da coerência.

Esforços para negociar a entrada e obter o consentimen-
to informado para escrever relatos impressionistas devem ser 
explícitos sobre a natureza dos relatórios a serem escritos. 
Todos os participantes devem estar conscientes que os relatos 
serão ficcionais, baseados em questões que são relevantes e que 
não serão incluídos eventos reais ou pessoas. Ao invés disso, 
categorias seriam identificadas das experiências e de muitos 
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locais e seriam imaginariamente reconstruídos para ilustrar 
conjuntos de questões e as implicações a elas associadas.

Conclusões

A conduta ética não pode ser determinada pela obediên-
cia rigorosa a regras, por causa da natureza complexa das inte-
rações que definem ensino e aprendizagem em sala de aula. 
Contudo, existem várias referências que podem ser utilizadas 
para guiar as ações dos participantes. Um componente essen-
cial da conduta ética é respeitar os participantes com os quais 
interagimos e de quem ganhamos confiança. Para saber como 
agir eticamente é necessário ter uma consciência dos objetivos 
dos participantes em uma dada situação, assegurando que as 
interações não inibam a busca de seus objetivos. É imperativo 
que o pesquisador, em nenhuma circunstância, dê mais impor-
tância aos seus próprios objetivos do que àqueles dos outros 
participantes envolvidos no estudo. No sentido de manter altos 
padrões de conduta moral é possível usar os critérios de Sockett 
para o bom senso prático como uma heurística para guiar inte-
rações com todos os participantes na comunidade, que não são 
apenas a principal fonte de dados. Os componentes identificados 
pelo autor são somente uma maneira de conceituar a condu-
ta ética, mas são, entretanto, um enfoque útil para e na ação. 
Usar os critérios de autenticidade de Guba e Lincoln permite que 
pesquisa tenha um valor adicional, com o qual qualquer estudo 
possa fazer uma diferença positiva para todos os participan-
tes. Ademais, se um círculo dialético hermenêutico é usado no 
estudo, perspectivas periféricas são identificadas e retidas na 
análise dos dados. Quanto mais uma abordagem mostra respeito 
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pela diferença, mais ela pode contribuir na construção de rela-
ções entre os pesquisadores e os outros participantes, durante 
a condução do estudo e nos seus desdobramentos.

Exemplos do meu próprio programa de pesquisas foram 
selecionados, nesse artigo, para mostrar como a negociação de 
entrada nos locais de pesquisa e a obtenção do consentimento 
informado dos participantes é um processo constante que está 
estreitamente ligado às ideias de confiança, respeito e efetiva 
comunicação. Quando existe um alto nível de co-participação 
durante o estudo, as diferenças potenciais que possam levar a 
problemas éticos podem ser minimizadas. Além disso, no momen-
to que o estudo é colocado em prática, é imperativo que o pesqui-
sador se assegure que os seus objetivos não se encontrem apenas 
em explorar os outros na comunidade, fazendo com que os inte-
resses dos participantes sejam subjugados de forma deletéria. 
Se ocorrer a co-participação durante o estudo, então os objetivos 
dos participantes poderão mudar em termos do valor de compro-
metimentos que determinam as prioridades. Assim, os objetivos 
da pesquisa podem ser negociados no sentido de visar os objeti-
vos da instituição mais do que aqueles previstos para atender os 
próprios interesses de uma pesquisa de fora.

Um planejamento para a conduta ética é necessário, mas 
é uma salvaguarda insuficiente para o desenvolvimento do estu-
do de maneira moralmente apropriada. A adoção das referên-
cias identificadas nesse texto pode levar a um longo caminho até 
que a conduta ética se torne costumeira, assim como para que a 
incidência de casos em que os interesses dos participantes sejam 
prejudicados por atividades de pesquisa possa ser minimizada. 
Contudo, como é o caso em qualquer sistema caótico, quando 
um pesquisador olha para trás em sua experiência, exemplos 
de práticas antiéticas podem ser encontrados. Olhar para trás 
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pode resultar em uma consciência que minimiza a ocorrência 
no futuro de condutas antiéticas.

Os métodos de se fazer pesquisa em ensino e aprendiza-
gem, incluindo os gêneros usados para relatar o que tem sido 
aprendido do estudo, continuam a se desenvolver. Da mesma 
forma, também ocorrem mudanças com as questões éticas que 
permeiam todas as interações entre as pessoas. Um ponto signi-
ficativo na minha pesquisa tem girado em torno da questão: 
“devo mostrar este texto para o participante?”. A resposta para essa 
pergunta foi usualmente “sim”. Entretanto, mais tarde, teria sido 
mais justo para os participantes se a resposta tivesse sido “não” 
em algumas ocasiões. Como eu tenho indicado, com exemplos da 
minha própria pesquisa, parece injusto exigir que certos parti-
cipantes leiam textos que reflitam criticamente sobre questões 
sérias resultantes dos estudos em ensino e aprendizagem.

O uso em pesquisa da ficção e de relatos impressionis-
ta apresenta diferentes cenários a serem considerados como 
questões sobre a ação moral do pesquisador. O que parece mais 
importante, nesses casos, é o uso do bom senso prático para 
assegurar que os participantes não serão prejudicados, para 
manter a confiança e o respeito e garantir que não haja intenção 
de decepcionar os participantes por omissão ou meias-verdades. 
É tentador concluir que essas questões possam ser todas resol-
vidas colocando-as em um documento prévio de consentimento 
informado no início de um estudo. Como se isso fosse possível! 
Em todas as probabilidades, apresentei nesse texto a ideia de 
que questões como essas continuam a escapar de especificações 
prévias em tal documento. O que é preferível é encarar todas 
as facetas da pesquisa em sala de aula, incluindo a natureza do 
consentimento informado, como emergente e constantemente 
em mudança. Dentro desse contexto, arranjos podem ser feitos 
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no começo, para continuamente revisar o seu desenvolvimento 
e para se comunicar livremente entre os participantes quan-
do ajustes possam ser feitos, para garantir que a forma de um 
estudo produza suficientes resultados que sejam apoiados pelas 
interações entre os participantes, que reflitam os mais altos 
padrões éticos.
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A criatividade constitui-se em uma das problemáticas na 
educação mais discutidas, na atualidade, principalmente, pela 
sociedade compreender novas competências ao indivíduo em 
formação, dentre elas, a competência criativa de ser e atuar no 
mundo e suas relações com as tecnologias e o mundo do traba-
lho. Assim sendo, este artigo tem o objetivo de refletir sobre as 
influências do processo criativo nas práticas educativas esco-
lares no âmbito da formação docente à luz da Educação profis-
sional e Tecnológica.

A sociedade contemporânea e consequentemente a 
escola necessitam rever com urgência os pressupostos teórico-
-metodológicos que norteiam as práticas pedagógicas vigentes 
e as culturas predominantes na escola enquanto formação 
do professor e do aluno. Segundo Torre (2005), este milênio 
é denominado “século da criatividade”. Entretanto, mesmo 
diante dessa percepção social da criatividade como uma 
potencialidade a ser desenvolvida, sobretudo, nos espaços 
escolares, muitas escolas e seus profissionais, ora desconhecem-
na, ora concebem-na como mito em detrimento da compreensão 
enquanto capacidade inerente a todos os indivíduos.

Em relação á formação profissional docente, na qualidade 
inicial ou continuada, percebe-se também certo descompasso 
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entre os conteúdos, as metodologias vivenciadas e os objeti-
vos educacionais. Este descompasso implica em barreiras no 
sentido de possibilitar o professor vislumbrar o aluno e o espa-
ço escolar, pois, o professor, geralmente, é formado em uma 
perspectiva propedêutica, e às vezes, até de forma superficial 
em relação aos conteúdos e, consequentemente, na transpo-
sição didática, apresenta certas dificuldades e desconexões 
das realidades da formação e as realidades do lócus profissional 
(a escola). Em relação aos descompassos supracitados, um dos 
elementos-chave para a sociedade e a educação atual, a cria-
tividade, não vem sendo abordada, na maioria das vezes, nos 
espaços formativos dos professores. Tais constatações decorrem 
de análises curriculares dos cursos de formação docente.

O objetivo deste estudo é discutir sobre a formação 
docente e suas influências em relação ao desenvolvimento do 
pensamento criativo desenvolvido nos processos de ensino-
-aprendizagem. Como questão central de pesquisa elencou-se a
seguinte: quais os principais entraves dos professores no tocante 
ao desenvolvimento de processos pedagógicos fundamentados
na perspectiva criativa? Metodologicamente, fez-se uso duma
revisão de literatura a partir dos diálogos compreendidos entre
os autores sobre a referida temática e a abordagem da pesquisa
constitui-se qualitativa e sua análise de natureza temática.

Fez-se uso do método da pesquisa-ação, a partir de uma 
revisão de literatura a partir dos diálogos compreendidos 
entre os autores sobre a referida temática em consonância 
com as entrevistas realizadas com os professores dos cursos 
de Recursos Pesqueiros e Química (integrado e subsequente).  
A abordagem do problema constituiu-se de natureza qualitativa 
e sua análise deu-se de natureza temática mediante os resultados 
obtidos do processo de entrevista realizada durante a pesquisa.
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O artigo está estruturado nos seguintes tópicos: primeiro, 
apresenta discussões acerca da criatividade como uma compe-
tência a ser desenvolvida na formação do aluno bem como versa 
sobre as principais contribuições teóricas recentes que funda-
mentam a criatividade; segundo, estruturam-se as discussões 
relativas à Educação profissional e Tecnológica e as implicações 
da criatividade como eixo educacional e profissional contem-
porâneo; terceiro, discorre-se sobre a formação profissional 
docente e o Paradigma Emergente de Formação–PEF, tendo a 
criatividade como um dos eixos educativos contemporâneo.

A competência criativa de ser e atuar no 
mundo e suas relações com as tecnologias e o 
mundo do trabalho: contribuições teóricas 
recentes ao estudo da criatividade humana

Discutir a priori, as teorias que fundamentam as concep-
ções e práticas atuais da criatividade, faz-se necessário, uma vez 
que existem múltiplos conceitos, inúmeras práticas considera-
das de cunho educativo, entretanto, tais concepções e práticas 
revelam-se, na maioria das vezes, ingênuas, portanto, sem funda-
mentação e argumentação teórico-metodológica. Já a Teoria do 
Investimento em Criatividade considera o comportamento cria-
tivo como resultado de influências prioritariamente pessoais, 
embora, o próprio Sternberg e Lubart (precursores da Teoria) 
explicitassem a importância de variáveis ambientais. Mesmo 
assim, ambos restringiram em seus estudos o comportamento 
criativo relacionado aos fatores biológicos do sujeito, catego-
rizando-os de forma inter-relacionada em inteligência, estilo 
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cognitivo e personalidade/motivação, e, logo depois, ampliando 
com as categorias de conhecimento e contexto ambiental.

Mesmo compreendendo seu enfoque biológico, não 
desprezou as influências históricas e culturais que envolvem os 
sujeitos e ressalta que em determinados comportamentos criati-
vos, alguns fatores ou variáveis emergirão com mais expressão, 
não necessariamente, envolvendo todos eles em uma situação 
única, porém, os fatores ou variáveis descritas acima interagem 
entre si. Corroborando com tal afirmativa, Sternberg e Lubart 
(1991) afirmam que: alta inteligência na ausência de motivação, 
ou conhecimento amplo na ausência de habilidade intelectual 
para compreender e utilizar tal conhecimento levará no máxi-
mo a níveis moderados de desempenho criativo.

No intuito de compreender as variáveis propostas por 
Sternberg e Lubart (1991), os mesmos conceituam cada variável. 
No tocante à inteligência, esta é reconhecida em três habi-
lidades cognitivas importantes. A primeira delas consiste na 
habilidade sintética de redefinir problemas; a segunda repre-
senta a habilidade analítica de reconhecer dentro das ideias 
em destaque, a que mereceria aprofundarem-se, ou seja, 
significa ter a condição de analisar a importância de cada 
ideia, para então, decidir qual seria a ideia a ser investida, e por 
fim, a habilidade de persuadir as outras pessoas com o poder 
de argumento, denominada de habilidade prática-contextual.

Em relação aos estilos intelectuais (legislativo, executivo 
e judiciário), estes consistem na habilidade de como o sujeito 
explora sua criatividade. No caso do estilo intelectual legislati-
vo demonstra-se o apreço por formulações de problemas bem 
como a criação de novas regras e modos de perceber os fenô-
menos. No caso do estilo intelectual executivo, este se traduz 
no apreço por utilizar-se de ideias a partir de problemas já 
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estruturados e, finalizando, tem-se o estilo intelectual judi-
ciário referindo-se a pessoas que sentem prazer em avaliar, 
opinar sobre as pessoas ou fenômenos sociais de ordem geral.

Ainda sobre os estilos intelectuais, para os autores, as 
pessoas criativas prefeririam pensar e agir de forma legislativa 
com vistas a criar os próprios problemas. No entanto, isto não 
quer dizer que o sujeito aja única e exclusivamente em um esti-
lo, mas em interação com todos eles, pois um problema “novo” 
sempre se baseará em problemas já existentes. Culminando, os 
mesmos ainda criticam com fundamentos as práticas pedagó-
gicas vigentes no contexto escolar, uma vez que os problemas 
a serem resolvidos, geralmente, são pré-determinados, fixos e 
rígidos, portanto, não possibilitando o aluno a pensar de forma 
divergente ao problema suscitado.

Uma terceira variável diz respeito ao conhecimento, 
desmembrando-o em formal e informal. Ambos são impor-
tantes para a expressão do comportamento criativo, sobre-
tudo, conhecer com profundidade é um pré-requisito básico 
para agir de forma criativa. Conhecendo bem o problema, por 
exemplo, identificar-se-á com mais propriedade e criatividade 
as facetas do problema que foram menos exploradas por outrem, 
mais inusitados etc.

No tocante à personalidade, outra variável da teoria do 
investimento em criatividade, traduz-se na personalidade, 
isto é, para os autores, alguns traços de personalidade contri-
buem mais efetivamente para o comportamento criativo do que 
outros traços. Dentre os referidos traços de personalidade que 
podem caracterizar um sujeito mais criativo estão a predisposi-
ção para correr riscos, autoconfiança, pensamento divergente, 
tolerância à ambiguidade, coragem para expressar novas ideias, 
perseverança diante dos obstáculos e certa autoestima.
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Vale salientar que para um sujeito estar criativo, não 
necessariamente, terá que disponibilizar todos os traços cita-
dos, embora, os mesmos estão interligados e de forma comple-
xa interagem uns sobre outros nos processos de criatividade 
humana. Entretanto, a tolerância à ambiguidade constitui-se 
em um elemento vital para o desempenho criativo em dife-
rentes áreas, portanto, um elemento talvez, imprescindível no 
referido processo.

A motivação (intrínseca e extrínseca) consiste em uma 
variável importante para o processo de criatividade, pois o 
prazer emanado das forças motivacionais, isto é, da vontade, 
da adrenalina de realizar ou conhecer algo, transforma-se em 
um motor, ponto de partida para o sujeito aprender de forma 
criativa, principalmente, a motivação intrínseca.

Outra variável extremamente necessária ao processo cria-
tivo, diz respeito ao contexto ambiental, uma vez que o mesmo 
influencia a produção criativa sob três condições: estimulador 
de novas ideais; serve-se de suporte necessário a coragem e 
a realização de produtos e/ou processos criativos, sobretudo, 
a avaliação incidida sobre o produto ou processo realizado de 
forma coletiva e sob sua validação, aceitação, enfim, propicia 
a socialização e a validade social daquele grupo.

Percebe-se que nesta teoria da criatividade proposta 
por Sternberg e Lubart (1991) apresentam-se variantes que 
se interligam de forma interativa, dialética e dinâmica, fazen-
do pensar em sua complexidade, mas também, em sua relação 
intrínseca com o ser humano, isto é, a criatividade é inerente a 
todos nós, entretanto, ela deverá ser estimulada bem como terá 
que ser desenvolvida a partir de um grupo e um ambiente que 
propicie o desenvolvimento e expressão da criatividade. Vale 
registrar também o componente do ambiente que até então, 
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não tinha sido incluído pela maioria dos pesquisadores na área 
como elemento indissociável no contexto criativo humano.

Neste momento, visualizar-se-á outra teoria da criativi-
dade contemporânea, denominado de Modelo Componencial 
de Criatividade proposto por Amabile (1996) cuja teoria desta-
ca que o processo criativo dependerá de duas condições, são 
elas: o produto ou processo deverá ser considerado útil, apro-
priado, correto ou de valor para o grupo social e tal processo 
constitui-se heuristicamente e não, de forma algorítmica.

Ainda com a referida teoria, o modelo compreende três 
componentes necessários para o desenvolvimento da criativi-
dade, ou seja, as habilidades de domínio, os processos criativos 
relevantes e a motivação intrínseca. Estes componentes inte-
ragem entre si e são responsáveis diretamente pelo processo 
criativo do ser humano. Para esse autor o trabalho criativo 
é caracterizado como habilidade de se concentrar por longos 
períodos de tempo, dedicação e trabalho, alto nível de energia, 
persistência frente a dificuldades, busca de excelência e habi-
lidade de abandonar ideias improdutivas.

O referido modelo é organizado por cinco estágios. O primei-
ro refere-se à identificação do problema ou tarefa; o segundo 
estágio traduz-se no envolvimento da preparação e, neste estágio, 
o sujeito acumula e estoca informações necessárias ao desenvolvi-
mento expressivo da criatividade; o terceiro estágio remete-se à
geração de respostas, no quarto estágio desenvolve-se a comuni-
cação e a validação das respostas organizadas no estágio anterior 
e, por fim, o quinto estágio representa a tomada de decisão, ou
seja, o resultado do processo criativo. Tais estágios ocorrem em
interação e para ocorrer o desenvolvimento criativo os mesmos
não estão presentes simultaneamente, necessariamente.
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A terceira teoria da criatividade contemporânea desta-
cada neste trabalho denomina-se a Perspectiva de Sistemas – 
Csikzentmihalyi. Nesta teoria, a criatividade é considerada como 
resultado de interações entre o sistema biológico e psicológico 
(pessoal) e o sistema contextual (ambiente–fatores externos). 
Para criar nesta perspectiva, o processo criativo resulta da inte-
ração entre o sujeito e as influências externas ao próprio sujeito.

Para a Perspectiva de Sistemas de Csikzentmihalyi (1999) 
o indivíduo, o domínio e o campo são elementos indissociáveis
e interagem entre si no processo de desenvolvimento criativo
humano. As principais características dos indivíduos criativos
nesta perspectiva teórica são curiosidade, entusiasmo, motiva-
ção intrínseca, abertura à experiência, persistência, fluência de 
ideias e flexibilidade de pensamento, dentre outras.

Traçando um paralelo entre as teorias de criatividade 
apresentadas, percebe-se uma coerência entre as caracterís-
ticas de uma pessoa criativa bem como a visão sistêmica da 
criatividade, ou seja, para o sujeito desenvolver potencialmen-
te a expressão criativa, necessitar-se-á de relações entre sujei-
to e suas condições psicobiológicas e cognitivas e o ambiente 
revela-se como um espaço vital para o tal desenvolvimento. 
Logo, a escola, o trabalho ou outro contexto social precisa esti-
mular os sujeitos a pensarem e agirem de forma criativa, assim 
como, colocar em prática intervenções que estimulem a criati-
vidade nos referidos contextos sociais, principalmente, a escola, 
que até o presente momento, trabalha mais na perspectiva do 
ensino diretivo, unilateral, na perspectiva do pensamento unila-
teral ou convergente, não oferecendo, na maioria das vezes, a 
condição dos alunos discutirem, proporem outras respostas, 
caminhos distintos das respostas e caminhos pré-determinados 
nos contextos escolares.
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Educação profissional e Tecnológica e as 
implicações da criatividade como eixo 
educacional e profissional contemporâneo

A Educação Profissional e Tecnológica-EPT na atualida-
de, mesmo diante dos seus inúmeros avanços no que concerne 
às mudanças na composição curricular, a sua integração com o 
mundo do trabalho (incluindo categorias sociais como a ciên-
cia e a cultura), têm em seu cerne pedagógico a visão de um  
ser integral.

Este ser integral perspectivado pela EPT indica que as 
experiências socioeducacionais atuais transformaram-se e vem 
se transformando no intuito de articular tais categorias supra-
citadas. No milênio da criatividade (TORRES, 2005) e o decênio 
da criatividade que tem como fito discutir e integrar a criati-
vidade nos contextos escolares, inicialmente como elemento 
transversal até a condição de teoria e metodologia escolar. Com 
o potencial criativo, o aluno desenvolve-se em sua integrali-
dade, se posiciona, ousa em suas intervenções sociais e indivi-
duais. A sociedade contemporânea necessita de sujeitos ativos
no sentido de se sentirem pertinentes a mesma (MORIN,
2000) e buscarem soluções para superar os problemas de ordem 
individual/social.

Nesta tentativa por resolução de problemas mediante o 
uso da criatividade humana, a escola, o professor, o aluno e 
a sociedade têm papéis importantes como mediadores no 
desenvolvimento do pensamento criativo, competência huma-
na, esta considerada como uma das principais necessidades 
sociais. Para Morin o pensamento ecologizante compatível 
com uma “cabeça bem-feira” concebe que todo conhecimento 
é “ao mesmo tempo, uma tradução e uma reconstrução e que o 
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conhecimento comporta, ao mesmo tempo, separação e ligação, 
análise e síntese” (2001, p. 23).

E no tocante à criatividade as instituições de ensino deve-
rão estar voltadas para a apropriação desta capacidade humana 
como elemento intrínseco ao processo de ensino- aprendizagem 
do alunado e dos professores no intuito de oportunizá-los a 
pensar e intervir criativamente.

Formação profissional docente e o Paradigma 
Emergente de Formação - PEF:
a criatividade onde está?

Ao longo das discussões sobre a formação dos professores 
vêm se destacando muitas teorias sobre o papel, a epistemo-
logia e as contribuições da formação profissional dos profes-
sores para a melhoria da qualidade educativa vigente. Faz-se 
necessário, antes de refletir sobre a formação de natureza 
teoria/prática, enfatizar que na atualidade, ainda vive-se um 
projeto de formação embasado na lógica disciplinar, isto é, 
relativa às perspectivas de formação que priorizam modelos 
teóricos aplicacionistas, porém, na maioria dos casos, estes 
mesmos modelos não são contextualizados às realidades em 
seus programas, seus cursos de formação continuada e, propria-
mente, da formação inicial.

Aprofundando sobre a formação na lógica disciplinar, 
Tardif (2002, p. 268) contextualiza a seguinte reflexão:

Os cursos de formação para o magistério são globalmente 

idealizados segundo um modelo aplicacionista. [...] a pesqui-

sa, a formação e a prática constituem, nesse modelo, três 
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polos separados: os pesquisadores produzem conhecimentos 

que são em seguida transmitidos no momento da formação e, 

finalmente, aplicados na prática.

Fazendo uma breve comparação das premissas oriun-
das das lógicas de formações profissionais fundamentadas nas 
lógicas disciplinares e profissionais reais, têm-se as seguin-
tes reflexões: na teoria da lógica disciplinar formativa, esta é 
caracterizada, sobretudo, pela cultura monodisciplinar, ou seja, 
a aplicação de conhecimentos de forma unidimensional não 
levando em consideração a interação necessária entre outras 
áreas de conhecimentos. Por exemplo: grupos de formação 
específicos (professores de Matemática, de Língua Portuguesa, 
de Educação Física, de Arte, dentre outros) que não discu-
tem coletivamente problemáticas educativas nem tampouco, 
o conhecimento como uma teia.

Ainda discorrendo acerca da lógica disciplinar formativa, 
tem-se a caracterização do conhecimento fragmentado e especia-
lizado, constituindo-se em unidades “autônomas”, fechadas em 
si mesmas, pela qual atende a uma lógica da descontextualização 
e desarticulação, geralmente, das necessidades dos professores.

Por fim, a lógica disciplinar contempla o processo de 
aprendizagem com restrição ao ato de conhecer, muitas vezes, 
esse ato de conhecer está pouco fundamentado, desatualizado 
ou desarticulado, sobretudo, pouco significativo para os seus 
aprendizes (tanto os formadores quanto os formandos – alunos). 
Sendo assim, devem se fazer distinções entre informação e 
conhecimento: a informação constitui-se no primeiro olhar 
sobre o objeto ou fenômeno e o conhecimento requer além do 
olhar, a análise, a síntese, a contextualização, o aprofundamen-
to, a problematização sobre o mesmo.
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A superação da lógica disciplinar faz-se em face da lógica 
profissional real como fundamento da formação atual embasa-
da no Paradigma Emergente de Formação (RAMALHO; NUÑEZ, 
2002). A segunda lógica explicita a condição transdisciplinar 
do conhecimento, estabelecendo interconexões entre os sabe-
res bem como sinaliza para a reflexão e a postura investigativa 
como elementos centrais na formação do professor.

Repensar a formação a partir desta premissa implica 
na visão formativa complexa e que não negligencia a relação 
teoria/prática, pois tratar da educação significa refletir sobre 
as principais problemáticas pertinentes ao contexto educacio-
nal e não somente disseminar determinados conteúdos que 
não dialogam entre si e entre outras áreas de conhecimen-
tos. Entendemos o conceito de formação a partir de Josso, que 
compreende a experiência formadora como uma possibilidade 
de “ explicitar o que foi aprendido (iniciar, integrar, subor-
dinar), em termos de capacidade, de saber fazer, de saber 
pensar e de saber situar-se” (2004, p. 135). Implica também 
na mudança de postura do professor, ou seja, na contempora-
neidade, o professor não deverá apenas reproduzir o conheci-
mento, mas ir além desta mera reprodução, isto é, interpretar 
e intervir enquanto coparticipes de um processo educacional 
de qualidade e que atenda às necessidades básicas sociais do ser 
humano em desenvolvimento permanente.

Investigar para intervir, colaborar, tornar-se parcei-
ro carece de experiências formativas que disponibilizem 
mecanismos, espaços reflexivos e, principalmente, interação 
teoria/prática onde o próprio contexto escolar esteja articulado 
com os contextos de formação inicial, continuada e em serviço. 
Essa mudança de atitude necessita de uma reformulação do 
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pensamento, de uma visão paradigmática ao invés de prag-
mática. Para tanto, os cursos de formação:

Consistem em introduzir dispositivos de formação, de ação e 

de pesquisa que não sejam exclusivamente ou principalmente 

regidos pela lógica que orienta a constituição dos saberes e as 

trajetórias de carreira no meio universitário. [...] Eles devem 

leva em conta suas necessidades e ser coerentes no que se 

refere à sua bagagem, aos seus saberes, aos seus modos de 

simbolização e de ação [...] (TARDIF, 2002, p. 274).

Na estrutura da formação sustentada pela lógica profis-
sional real a ação engloba, simultaneamente, os atos de fazer, 
conhecer, conviver com o outro e, principalmente, conhecer a 
si mesmo Delors (1998). Aprender consiste no fazer e conhe-
cer consiste no ato de aprender de forma intrínseca. O apren-
dente nessa lógica formativa é concebido como um coparticipe 
colaborador na produção de conhecimento, além de suas ações 
estarem fundamentadas na “inflexão teórica e prática”, ou 
seja, não age por agir e não pensa por pensar, todos esses atos 
estão interligados e arraigados a teorias e ações relacionadas. 
A perpetuação da formação orientada pela lógica disciplinar 
cria cada vez mais um abismo entre as “teorias professadas” e 
as “teorias praticadas”. Esse abismo concorre para a descrença 
da maioria dos professores em relação a sua formação, a sua 
carreira e sua importância enquanto profissional.

Vale registrar a necessidade da mudança paradig-
mática da lógica disciplinar para a lógica profissional real, 
visão esta, destacada por Ramalho, Nuñez e Gauthier (2003) 
como Paradigma Emergente de Formação que visa renovar as 
concepções no tocante ao processo de ensino e aprendizagem, 
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a profissionalização do professor, a visão do aluno como um 
sujeito coparticipe do seu processo de amadurecimento inte-
lectual e de sua formação cidadã. Isto implica necessariamen-
te, na abertura da primeira lógica para a interpenetração da 
segunda lógica, e não simplesmente, anular uma delas.

A formação docente (inicial e continuada) constitui-se 
também, e talvez, um dos elementos mais importantes para os 
estudos da criatividade nos campos da escolarização formal. 
Pois, considera-se que para acontecer uma reforma paradig-
mática significativa em relação à criatividade, ou seja, para 
compreendê-la como potencialidade inerente e formativa do 
sujeito em sua vida, necessita-se de oportunizar ao professo-
rado vivências de atividades criativas, e não somente, no nível 
prático, mas teórico também.

Mesmo diante da necessidade emergente de uma 
formação técnica, tecnológica e profissional propiciadora do 
desenvolvimento da criatividade, a maioria dos currículos 
universitários e de cursos de formação continuada de profes-
sores, especificamente, não aborda de forma peculiar tal temá-
tica, o que ocasiona lacunas na formação docente em relação 
ao desenvolvimento da criatividade. Certamente, os desafios 
tornam-se maiores, uma vez que se não formamos professores 
que desenvolvam suas capacidades criativas, não terá alunos 
que também desenvolvam suas capacidades criativas.

Se não se começa pelo professor enquanto cogestor da 
formação do aluno em sua vida escolar, possivelmente, as inova-
ções pedagógicas não acontecerão com tanta clareza, relevância 
e significância. Pensar a criatividade como capacidade humana 
que necessita ser estimulada, experimentada e refletida, implica 
necessariamente, pensar no professor e no aluno como ponto de 
partida, no intuito de instrumentalizá-lo para que assim possa 
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planejar e executar atividades pedagógicas sob a perspectiva 
do ensino criativo, sobretudo, avaliar o aluno e suas relações 
pessoais e sociais, o ambiente em que vivenciará o processo de 
ensino- aprendizagem na busca pela emergência da criatividade 
na escolarização ou formação do alunado.

Para tanto, a busca pela sistematização das atividades 
pedagógicas que fomentem as capacidades criativas dos alunos 
requer, por vez, o reconhecimento dos fundamentos, quer 
sejam eles, de natureza sociológica, psicológica, pedagógica, 
dentre outras, que explicitam tais atividades. Na atualida-
de, investigam-se os referidos fundamentos que servirão para 
fundamentar e tornar possível a socialização para a comuni-
dade escolar, enfim, para toda a sociedade.

Metodologia e discussões do 
processo da pesquisa

Quanto à abordagem do problema, utilizou-se a aborda-
gem qualitativa dos discursos. Utilizou-se a pesquisa explora-
tória, pois na oportunidade, estudou- se a realidade do campo 
de pesquisa e os sujeitos de pesquisa, antes mesmo de executar 
a coleta de dados. Buscou-se conhecer e reconhecer o universo 
da pesquisa para então, coletar, triangular e analisar os dados 
da referida pesquisa.

O método empregado foi o da pesquisa-ação que possibili-
tou a utilização de técnicas de pesquisa de coleta de dados como 
a revisão bibliográfica, a entrevista e a observação participante 
com os professores dos cursos integrados e subsequentes em 
Recursos Pesqueiros e Química em nível médio. Para a análise 
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dos dados da pesquisa empregou-se a análise temática e a trian-
gulação dos dados obtidos pela supracitada investigação.

Após considerar os pressupostos metodológicos da 
pesquisa, faz-se necessário, de forma breve, caracterizar o 
campo da pesquisa, assim como, os sujeitos que nela participa-
ram de forma ativa e participativa. Sendo assim, neste momen-
to, caracterizar-se-á de forma sucinta o campo e os sujeitos da 
pesquisa. No tocante ao campo, a referida pesquisa foi realizada 
no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Norte – IFRN, especificamente, no Campus Macau, 
sito no Estado do RN. Este Campus é novo, foi inaugurado em 
setembro do ano de 2009 e encontra-se na atualidade funcio-
nando nos turnos vespertino e noturno.

No turno vespertino encontram-se as turmas de Recursos 
Pesqueiros e Química (integrado e subsequente), totalizando 
quatro turmas de subsequente e quatro turmas do integrado 
nas duas áreas de conhecimentos supracitadas, totalizando oito 
turmas no turno vespertino. No turno noturno, encontram-se 
quatro turmas dos mesmos cursos, sendo que na modalidade 
de ensino integrado a Educação de Jovens e Adultos – PROEJA, 
além de duas turmas de Licenciatura Plena em Biologia e um 
Curso de Especialização Lato Sensu em Geografia do Semiárido. 
Vale salientar que funciona outra turma de Especialização 
Lato Sensu, desta vez, em Educação Profissional Integrada à 
Educação Básica na Modalidade Educação de Jovens e Adultos 
no turno matutino, atendendo parcela de professores do 
quadro efetivo dessa instituição de ensino e professores da 
rede pública municipal e estadual no município de Macau e 
municípios circunvizinhos.

Os sujeitos desta pesquisa foram professores de várias 
áreas de conhecimentos: Biologia, Química, Geografia, Língua 
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Portuguesa, Língua Inglesa, Informática, Segurança do 
Trabalho, Pesca que atuam nos cursos integrados e subse-
quentes de Recursos Pesqueiros e Química.

A referida pesquisa contou com três etapas: o percur-
so metodológico configurou-se inicialmente, na reunião com 
professores para a compreensão dos objetivos da pesquisa e no 
preenchimento dos dados pessoais e profissionais com o fim de 
conhecer os perfis dos professores que participariam da mesma.

Desta feita, percebeu-se em termos de titulação, a 
maioria sob o título de mestre. Diante das especificidades, 
aqueles que detinham o título de mestre, o detinham em suas 
áreas especificas de formação profissional inicial, isto é, reve-
lavam-se formações continuadas e contínuas, além de apro-
fundamento em cada área de formação. São seis especialistas, 
três mestrandos no período de defesa, seis doutorandos nas 
suas respectivas áreas e os demais na condição de mestres.

Na turma de professores, encontra-se uma diversidade 
no que se refere às experiências profissionais como professor. 
Têm-se três professores, embora mestres, que nunca tinham 
experimentado a profissão professor. Dez com mais de 10 anos 
de experiência e os demais com menos de dez anos de profissão.

Tal diversidade é revelada nos momentos de planejamen-
tos, nas reuniões pedagógicas, ou seja, nas rotinas escolares 
estabelecidas (administrativa, pedagógica e política) cujos 
professores sem experiências detêm certas crenças distin-
tas daqueles que já tem certa experiência e, principalmente, 
daqueles que já tem certa maturidade enquanto professor, que 
já teve experiências nas esferas públicas (municipal e estadual 
– ensino básico e superior), na esfera privada (escolas e/ou
faculdades e universidades). Tais aspectos são relevantes para
o conhecimento do campo e do público-alvo pesquisado. Este
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contexto faz-se necessário para compreender a complexidade 
de dados obtidos quando entrevistados e observados.

Numa segunda fase foram realizadas as entrevistas com 
perguntas abertas sobre quais os principais entraves dos profes-
sores no tocante ao desenvolvimento de processos pedagógicos 
fundamentados na perspectiva criativa? Tal questão central gera 
outras questões e, por recorte teórico-metodológico, não será obje-
to de discussão neste artigo. Metodologicamente, fez-se uso de uma 
revisão de literatura a partir dos diálogos compreendidos entre 
os autores sobre a referida temática e a abordagem da pesquisa 
constitui- se qualitativa e sua análise de natureza temática.

Em relação à questão aberta sobre os principais entraves 
dos professores no tocante ao desenvolvimento de processos 
pedagógicos fundamentados na perspectiva criativa os profes-
sores afirmaram ser de extrema relevância para a formação 
do sujeito na contemporaneidade. A seguir, elencaram-se os 
principais entraves apontados pelos professores entrevistados 
no que confere os objetivos deste estudo.

Em geral, se compreende a necessidade e relevância da 
inclusão da criatividade enquanto pressupostos teórico-meto-
dológicos, porém, diante do sistema didático-pedagógico, do 
tempo pedagógico e das múltiplas crenças dos profissionais 
da educação, assim como, dos alunos e familiares, os entraves 
acontecem e, a criatividade, geralmente, situa-se marginalizada 
nos processos pedagógicos.

O tempo pedagógico consiste num entrave de certo 
impacto para os entrevistados. A maioria deles apontou a 
necessidade de dispor de um tempo maior e mais qualitativo, 
pois, a gestão escolar, o dia-a-dia da escola não possibilita siste-
matizar estudos acerca da criatividade e de outras temáticas 
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importantes para a formação escolar do aluno e a formação 
profissional do professor.

Apesar de os professores disporem de tempo pedagógico 
para resolver conflitos, apontar alternativas, discutir o Projeto 
Político-Pedagógico, dentre outras questões relevantes para 
o cenário sócioeducacional vigente, esse mesmo tempo não
oportunizou, até o momento, de questões ligadas à profissio-
nalização do professor, o que consequentemente, significa
repensar sobre a qualidade educacional da instituição de ensino
envolvida nesta pesquisa.

Esse tempo pedagógico citado acima consiste nas 
Reuniões Pedagógicas – RPs que se configuram em quatro 
horas/atividades, acrescida de mais duas horas/atividades de 
Reunião de Grupo – RG divididos por áreas de conhecimentos, 
a saber: Ciências Humanas e Sociais; Ciências exatas e naturais.

Primeiramente, essa divisão de grupos ao passo que colabora 
para reflexões específicas importantes para a qualidade da forma-
ção segundo as áreas de conhecimentos curriculares, também 
colabora para o não diálogo entre as referidas áreas, sobretudo, a 
temática criatividade não pensada em articulação com as mesmas, 
ocasionando então, rupturas e isolamentos entre as variadas áreas, 
e assim, a referida temática não é visualizada em nenhuma área, 
relegada somente a disciplina de arte, nem tampouco é transver-
salizada nos processos de ensino-aprendizagem.

Assim sendo, o tempo pedagógico tem de ser melhor expe-
rienciado, principalmente, no que diz respeito às reflexões sobre 
a educação, sobre a profissionalização do professor, incluindo 
suas categorias: profissionalismo e profissionalidade e a formação 
do professor sob o Paradigma Emergente de Formação – PEF.

A criatividade consiste para este estudo em um dos pila-
res da educação e da formação docente fundamentado no citado 
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paradigma de formação. Conhecer a criatividade implica em 
identificar seus conceitos, sua historicização, suas influências 
histórico-culturais, as influências das crenças dos sujeitos nas 
conceituações e práticas profissionais, dentre outras questões 
importantes neste contexto.

O enfoque conteúdista presente nas ementas das disci-
plinas, sobretudo no fazer pedagógico dos professores, consiste 
em outro entrave elucidado pelos entrevistados. O problema 
do enfoque conteudista já fora mencionado em outra pesquisa 
realizada por estes autores nesta mesma instituição de ensino, 
quando na oportunidade refletiu sobre as competências neces-
sárias à formação profissional à luz da Educação Profissional 
e Tecnológica – EPT relacionando-as a temática criatividade.

A excessiva busca pelo ensino conteudista, sobrecarre-
gando os alunos de informações e, portanto, s e m  fazê-los 
refletir sobre temas relevantes que conduzem sua formação, 
como: as crenças e suas influências no fazer e ser profes-
sor; a própria criatividade como um dos pilares da educação 
contemporâneo como afirma Torre (2005) com o “século da 
criatividade”, aspectos ligados à profissionalização do professor 
(formação inicial e continuada, processos pedagógicos, avalia-
tivos, inclusão socioeducacional, entre outras).

A polissemia conceitual sobre a criatividade também 
dificulta o entendimento e o fazer pedagógico que tenha a 
mesma como cerne do pensamento pedagógico na escola. Os 
professores apresentaram vários conceitos, dentre os apre-
sentados, conceitos ligados à corrente de pensamento inatista, 
isto é, a criatividade seria um fenômeno intrínseco ao sujeito 
e não extrínseco. Isto quer dizer que o sujeito era criativo ou 
não criativo. Outros professores evidenciaram a criatividade 
enquanto fenômeno de natureza intrínseca e extrínseca, ou 
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seja, tanto decorria de fatores biológicos quanto de fatores 
histórico-sociais. Finalizando, estes conceitos plurais não dialo-
gam entre si, e dificultam as concepções histórico-sociais da 
criatividade, enfoque este abordado neste estudo.

As crenças ou Teorias Implícitas impedem, de modo geral, 
de os professores compreenderem o sentido e as contribuições 
pedagógicas da criatividade nos processos formativos tanto 
da escolarização dos alunos quanto da formação dos próprios 
professores. Como afirma Nuñez, Ramalho e Uehara (2009), as 
Teorias Implícitas impedem de os professores refletirem sobre 
seu próprio fazer pedagógico, inclusive, de compreenderem 
quais são as suas crenças bem como as influências destas nas 
suas atitudes enquanto profissionais.

As lacunas na formação docente no processo inicial bem 
com no processo contínuo, geralmente, não privilegiam a cria-
tividade como um componente importante a ser integrado nas 
composições curriculares de seus cursos formativos. As forma-
ções, na maioria das vezes, são fundamentadas sob o Paradigma 
Hegemônico de Formação – PHF que prioriza o conteúdo de 
forma excessiva, não deixando o aluno a refletir sobre tais 
conteúdos, e assim, recebendo- os de forma passiva, mecânica, 
descontextualizada das realidades das práticas dos professo-
res, dentre outros fatores que deveriam compor as formações 
profissionais, quer seja inicial, quer seja contínua.

Em se tratando da observação, esta pertencente à terceira 
fase da pesquisa, resultou em observações participantes nas 
salas de aulas e nas reuniões pedagógicas nos dois turnos 
citados (vespertino e noturno). Quando observados, os profes-
sores se mostraram com domínio de conteúdo, domínio de sala, 
mas no que compete às práticas pedagógicas em sala de aula, 
observou-se que as exposições, por vezes, muito prolongadas, 
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chegavam a cansar os alunos com tantas informações. Além das 
exposições, a busca oriunda das próprias exigências da institui-
ção de ensino e de sua tradição técnica, embora, percebem-se 
ligeiras mudanças quando se busca, na atualidade, articular 
aspectos importantes como a educação, a ciência, a tecnologia 
e as culturas. Entretanto, essa  busca pela articulação não se 
configura, ainda, em concepções e práticas pedagógicas que 
visualizem a criatividade como aspecto transversal nas várias 
áreas de conhecimentos curriculares.

No tocante aos procedimentos analíticos realizados 
fundamentados na análise temática (BAUER, 2007) fizeram-se 
reflexões profundas acerca dos discursos proferidos pelos sujei-
tos da pesquisa. Num primeiro momento, transcreveram-se os 
dados da entrevista para uma análise de recorrências, ou seja, 
de regularidades nos referidos discursos. Após esse momento 
inicial, de compilação dos dados na íntegra, deu-se a dimensão 
dos recortes das falas dos sujeitos de forma a não perder a 
essência do que fora dito bem como do que fora proposto 
enquanto objetivos desta pesquisa até chegar o momento da 
categorização dos dados de pesquisa.

Considerações finais

Diante dos diálogos, percebeu-se que o desconhecimen-
to e a concepção mítica bem como as histórias de vida e da 
formação escolar e acadêmica constituem-se em um conjunto de 
crenças que dificultam o desenvolvimento do processo escolar 
pela via da criatividade. Reflete-se, portanto, múltiplas facetas 
que influenciam a efetivação dos processos de ensino-aprendi-
zagem criativos.
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Dentre as influências destacadas neste trabalho, vislum-
bra-se de forma emergente a necessidade de se repensar o 
Modelo Hegemônico de Formação - MHF no intuito de ascender 
ao Modelo Emergente de Formação - MEF, cujo modelo vincula 
a criatividade e a inovação como categorias vitais na formação 
profissional docente atual.

A educação nos contextos atuais deseja um professor como 
um ator social que privilegia nas suas práticas profissionais a arte 
da argumentação, da discussão, ou seja, um ator social consciente 
de seu comprometimento profissional, de sua responsabilidade e 
responsabilização, portanto, um prático reflexivo.

Outro destaque faz-se ao espírito problematizador do refe-
rido profissional, não somente, articulador e contextualizador, 
contudo, capacitado a separar e ligar, analisar e sintetizar os 
conhecimentos vivenciados tanto em sua prática profissional 
quanto na sua prática formativa.

Não se pode esquecer também da competência do pensar 
unificado. Esse pensar unificado implica na habilidade de abrir as 
fronteiras disciplinares do conhecimento escolar, neste contex-
to, mas não somente à abertura delas, sobretudo, transformar 
tais fronteiras em reflexões que buscam a unificação diante da 
separação; da ligação e da não-ligação, da integração e não da 
mera justaposição. Espera-se um profissional apto a utilizar a 
inteligência geral como destaca Morin (2000), com dispositivos 
de ligação, religação, de abertura, flexibilidade, questionamentos 
pertinentes, enfim, um sujeito com um “novo espírito científico”.

Assim sendo, tal concepção requer por vez, uma figura de um 
profissional enquanto prático reflexivo que concentre suas ativi-
dades pedagógicas através da prática da pesquisa, da investigação, 
da intervenção como um agente educativo crítico, construtor e 
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colaborador nos processos de construção do conhecimento perti-
nente, contextualizado e refletido mediante a teoria/prática.

Portanto, se percebe o ensino como um processo contí-
nuo e fluído entre a teoria e a prática bem como o professor e 
o aluno como práticos reflexivos, pesquisadores natos e cola-
boradores na construção dos caminhos de sua aprendizagem,
a prática profissional deverá ser vislumbrada não como um
campo de aplicação do conhecimento teórico elaborado, mas
sim, como um campo aberto e flexível de formação metó-
dica, rigorosa e aprendente; como um campo de articulação
entre a teoria/prática permanente; como um campo que dialo-
ga interna e externamente com as dimensões socioculturais e
cognitivas vigentes, sobretudo, como um campo politizante
cujo qual possibilita aos seus aprendizes (comunidade escolar)
amadurecerem suas ações políticas e intelectuais.

De acordo com a concepção do ensino crítico, investiga-
tivo, flexível, a reforma do pensamento mais uma vez torna-se 
pertinente. Ao invés da concepção de um sujeito com a “cabeça 
bem cheia”, deseja-se o mesmo com uma cabeça “bem-feita”. 
A distinção entre a “cabeça bem cheia” e a “cabeça bem-feita” 
é que na primeira concepção, o acúmulo de conhecimentos 
através da mera reprodução, muitas vezes, descontextualiza-
da, impertinente, acrítica gera aprendizes como “marionetes” 
e com sentimentos de incapacidade de transformação de si 
mesmo e, claro, da própria sociedade na qual está inserido. 
Em relação à segunda premissa, significa o sujeito aprendente 
com uma aptidão geral capaz de colocar e tratar os problemas 
coordenados por princípios organizadores que permitam a liga-
ção dos saberes e o sentido real da mobilização dos referidos 
saberes e competências.
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Espaços-tempos de afetividade 
na educação infantil: 

saberes e fazeres das gestoras

Maura Costa Bezerra 

O presente artigo tem como objetivo é compreender os senti-
dos atribuídos da relação entre formação acadêmica e cultura 
profissional pelas gestoras do Centro Municipal de Educação 
Infantil – CMEI em Guarapes- Natal/RN. Para efetivação do 
mesmo, trouxemos um recorte da referida pesquisa partin-
do da questão norteadora: que sentidos simbólicos e afetivos 
envolvem os saberes e fazeres das gestoras de educação infantil? 
O pressuposto é que o processo de desenvolvimento profissional 
das gestoras está mais pautado nas forças das emoções expe-
rienciais advindas das interações sociais cotidianas que nas 
demais dimensões que nortearam a formação docente. 

Tendo em vista os inúmeros acontecimentos ocorridos nos 
últimos tempos no campo da política de formação docente, dentre 
eles destaca-se à formação de profissionais da educação infantil, 
a qual possui poucas as publicações disponíveis neste campo, no 
cenário brasileiro, especificamente quando se trata do processo 
de formação continuada de gestoras de educação infantil.

A educação infantil, entretanto, se insere numa longa luta 
pelo reconhecimento dos direitos das crianças brasileiras de 
0 a 6 anos, desde a Constituição Brasileira de 1988 quando se 
refere à educação como dever do Estado de oferecer creches e 
pré-escolas para tornar-se de fato esse direito. 
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Nessa direção, as discussões acerca de uma política 
nacional de educação infantil e de formação dos seus profissio-
nais, têm ocupado lugar de destaque no meio acadêmico, pois 
apontam para uma revisão da compreensão tanto das práticas 
educativas e culturais, assim como das políticas de formação 
endereçadas às profissionais que atuam junto às crianças peque-
nas dentro das creches. De acordo com Kramer (2005) a partir 
da regulamentação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Lei 
nº 9.394/96 e as reformas introduzidas nos sistemas educacio-
nais estaduais e municipais surge uma nova perspectiva para a 
abordagem da formação e da constituição da carreira docente 
enquanto profissão.

Ao enveredar por uma discussão enfocando os saberes1 
da formação docente e fazeres da profissão na perspectiva da 
educação infantil, ressaltam-se as implicações que permeiam 
o ofício da docência nessa contemporaneidade. Obviamente,
não se trata de uma apologia aos conhecimentos ditos técnicos
e específicos que permeiam a formação inicial da educadora
infantil, mas um convite a se lançar o olhar sobre a multidi-
mensionalidade profissional das práticas cotidianas. Nesta abor-
dagem a cultura profissional remete ao conceito utilizado por
Caria (2008) ao tratar de grupos institucionalizados cujo traba-
lho tem vínculo empregatício formal que requer uma forma-
ção acadêmica de nível superior que permite o uso e aplicação
de conhecimentos técnico-científicos, ou seja, a superação do
amadorismo presente em creches com tendência assistencia-
lista. Este conceito se encaixa no perfil profissional do grupo

1 Propositalmente, a palavra saberes antecede a palavra fazeres, a fim de 
demarcar o entendimento do gestor como sujeito possuidor de saberes 
legítimos, tecidos no cotidiano escolar, na relação indissociável teoria 
e prática.
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de gestoras da educação infantil participantes desta pesquisa, 
que são organizadas por estatutos próprios, caracterizadas 
como trabalhadoras intelectuais com certo prestígio social. 
Dessa forma, essa pesquisadora conceitua cultura profissional 
como sendo a prática social desenvolvida por meio dos compor-
tamentos, assim como as maneiras de pensar e agir com respon-
sabilização individual e coletiva na prática cotidiana.

Embora evidenciem um tipo ideal de profissional, são 
desafiadas permanentemente a “aprender a ser” professora/
gestora2 investindo na formação continuada por meio de uma 
sólida base teórica para atender as diversas demandas além das 
administrativas e pedagógicas que lhe permita desconstruir e 
reconstruir suas representações sociais, recombinar seus saberes 
a todo instante, refletindo sobre as ações que desenvolve e vendo-
-se também como protagonista de seu processo de formação e
(trans)formação. Isso remete a pensar na formação profissional
como um processo contínuo, permanente e sempre inacabado.

Assim, tem-se por objetivo compreender os sentidos 
atribuídos às práticas desenvolvidas pelas gestoras da educa-
ção infantil, bem como os intercâmbios simbólicos e afetivos 
envolvidos nessas práticas (relações de afetividade presentes 
entre os saberes e os fazeres das gestoras de educação infan-
til no contexto de gestão escolar). Nessa direção os saberes e 
fazeres são entendidos como a “mudança ecológica” conside-
rando os vários contextos em que vive a professora/gestora de 

2 O termo professora/gestora aqui utilizado se refere ao ingresso na 
rede municipal por meio de concurso público para assumir a função de 
professora; posteriormente pode exercer a função de gestora. Utiliza-
se o gênero feminino não porque se pretenda conceber a profissão 
apenas no feminino, mas atendendo a que, a feminização da profissão 
ser uma realidade majoritária principalmente no Brasil. Seria artificial 
usar o gênero masculino.
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infância e sua caminhada ao longo da vida por integrar saberes 
e afetos, educação e cuidados (FORMOSINHO, 2002). Os saberes 
aqui tratados serão discutidos à luz do referencial teórico que 
discute as relações entre os saberes docentes e a formação de 
professores, de acordo com os estudos e pesquisas desenvolvi-
dos por Tardif (2002), Nóvoa (1995) dentre outros.

A opção pela docência na Educação Infantil como campo 
de investigação levou em conta que esse é um segmento cujas 
referências profissionais estão pouco claras. Como observa 
Kramer (2005), as atividades do magistério infantil têm sido 
associadas à condição feminina, ao cuidado e socialização 
da criança. Com ênfase na educação afetiva, é considerado 
um trabalho que requer menor qualificação e remuneração. 
No entanto, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional – LDB 9394/96 a Educação Infantil é tratada como 
primeira etapa da Educação Básica, com uma dimensão educa-
tiva e é definido que o profissional para atuar nesse nível de 
ensino, como professor, deve ter formação específica, com 
nível superior. Por isso, tem sido um tema de grande relevân-
cia no cenário educacional brasileiro, dadas as mudanças no 
perfil desse profissional e das novas demandas para a educação. 
A LDB 9394/96 em seu Artigo 64 prevê:

A formação de profissionais de educação para administração, 

planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para 

a educação básica, será feita em cursos de graduação em pedagogia 

ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, 

garantida, nesta formação, a base comum nacional.
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No cenário da formação dos professores da educação 
infantil, tratada na LBD (artigos 62 e 87) ocasiona muitas contro-
vérsias e muitas críticas pelas interpretações ambíguas que 
proporcionaram ao estabelecer, por um lado, a exigência de 
professores diplomados em cursos superiores, por outro lado, 
admitir, em regime de exceção, a permanência de professores 
com formação em magistério, em nível médio.

A afirmativa conduz a investigação em torno da cons-
trução de um grupo profissional das educadoras de infância, 
num processo que mobiliza a constituição de novos significa-
dos pelos diferentes grupos sociais, envolvidos, na educação da 
criança e especialmente com a promulgação da obrigatoriedade 
do ensino a partir dos 4 anos de idade (LDB 9394/96, em 4 de 
abril de 2013). Daí a importância, nesse momento, de conside-
rar o objetivo da pesquisa.

Diante do novo cenário são formuladas outras questões 
que podem contribuir na compreensão de como se efetivam 
as relações de formação nos espaços de Educação Infantil: 
a) Quais são as nuances de afetividade desenvolvidas pelas
mulheres que atuam nos espaços de Educação Infantil? b) Que
tipo de formação torna uma pessoa capaz de articular os aspec-
tos do cuidar e do educar de crianças pequenas em espaços
educacionais coletivos? Essas questões se tornam um referencial
norteador à compreensão de como se articulam os saberes e as
artes de fazer das profissionais que atuam diretamente com
crianças, desempenhando atividades de cuidar e educar dentro
dos espaços de gestão escolar. Ou seja, são questionamentos
que provocam o pensar sobre a relação entre os fatores liga-
dos à formação versus atuação das gestoras que desempenham
diversas atividades na Educação Infantil quando ainda se veri-
fica tradicionalmente, “os fundamentos e os procedimentos da
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prática cotidiana das gestoras têm um direcionamento voca-
cional quase religioso ou a uma espécie de arte experimental e 
intuitiva” (FERREIRA, 2012, p. 172). A seguir serão explicitados 
os caminhos metodológicos da referida pesquisa, levando em 
conta, os objetivos traçados. 

Percurso metodológico da pesquisa

Um dos desafios desta pesquisa foi pensar em um refe-
rencial teórico-metodológico que tornasse possível “interpretar 
os sentidos mediadores da relação entre dos polos da formação 
humana na compreensão e explicação da ação social” (SILVA, 
2006, p. 31). Nesse sentido, para que possamos perceber essas 
relações, partimos da palavra das gestoras inseridas no cotidia-
no de gestão escolar, por considerar ser esse o caminho capaz 
de nos conduzir à compreensão dos fatores que constroem a 
realidade social cotidiana, e a perceber aquilo que traz sentido e 
valor para as interlocutoras no contexto cultural.  Razões pelas 
quais esta pesquisa se apoiou sobre uma abordagem qualitativa 
do tipo etnográfica em educação, pelo fato de auxiliar a descobrir 
aquilo que está realmente em jogo na passagem entre a formação 
acadêmica e a cultura profissional, em outras palavras, os senti-
dos atribuídos pelas gestoras às relações sociais estabelecidas 
no cotidiano da gestão escolar de um CMEI, considerando que 
fatos e valores estão intimamente relacionados, as percepções 
que as gestoras têm sobre suas vidas e sua formação, bem como 
as percepções daqueles que fazem parte de seu cotidiano, um dos 
determinantes de suas maneiras de viver e conviver. 

Para ser definido nesta categoria de estudo é exigido 
que o trabalho apresentasse algumas características como: 
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a) uso de técnicas (associadas à observação intensiva, de alguns
meses ao cotidiano do CMEI; b) análises de materiais que são
características próprias das pesquisas qualitativas; c) pesquisador 
como instrumento principal na construção de sentidos e signifi-
cado atribuído pelas gestoras às suas ações; d) ênfase no processo 
e não nos resultados; e) a entrevista semiestruturada individual
gravadas em áudio com as gestoras por meio de um roteiro base
elaborado e organizado a partir de blocos temáticos:

• Experiências de formação acadêmica;
• Formação: inicial, continuada, permanente;

A escolha pela docência: as experiências de formação 
e atuação profissional na educação infantil e outras 
modalidades;
As experiências cotidianas de atuação na gestão escolar: 
os saberes/fazeres, os conteúdos.

Convém ressaltar que o roteiro não teve um seguimento 
rígido e ainda para este artigo trouxemos apenas parte inicial 
do roteiro da pesquisa maior e um pequeno recorte (itens subli-
nhados) das análises. Para dar conta de investigar, os sentidos 
atribuídos pelas gestoras na educação infantil entre formação 
acadêmica e cultura profissional no viés do cotidiano de gestão 
escolar elegi como campo de pesquisa 1 CMEI na cidade de 
Natal/RN, as interlocutoras envolvidas são 04 (quatro) gestoras. 
A pesquisa iniciou-se em agosto de 2011 e finalizará em agosto 
de 2014, portanto está em andamento. Tendo em vista o obje-
tivo da pesquisa, consideramos importantes evidenciarmos os 
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procedimentos básicos acima supracitados e o lugar dos mesmos 
no percurso metodológico da entrevista compreensiva. 

Isto implica a necessidade de um pensamento complexo 
numa perspectiva holística diante da vida profissional das gesto-
ras, assim como sobre as mudanças no processo de formação que 
afetam suas práticas. Também é necessário atentar para os sabe-
res e valores dos profissionais implicados no processo formativo 
das crianças, a partir de seus horizontes sociais, etnia, história de 
vida e trabalho, singelezas que cercam uma proposta de forma-
ção, sua força e possibilidade de êxito Kramer (2005).

Todas as entrevistas foram introduzidas por meio de eixos 
centrais que conduzem a uma conversa entre pesquisadora e 
entrevistada, na qual cabe à primeira estar atenta aos elemen-
tos importantes que surgem nesse diálogo, cabendo a entre-
vistadora acrescentar perguntas de esclarecimento, com plena 
liberdade quanto à retirada eventual de algumas perguntas. 
Assim, a tarefa de analisar as falas das gestoras neste trabalho 
ocorreu com base na orientação metodológica da “entrevista 
compreensiva” (KAUFMANN, 1996) onde o objeto de estudo se 
constrói pouco a pouco por meio de uma construção de conhe-
cimentos no dia a dia, a partir das suposições forjadas no campo 
da pesquisa. A palavra do ator social, nessa metodologia, tem 
embasamento antropológico, eixo de partida para entender os 
aspectos do trabalho de investigação. 

Portanto, a ideia central da metodologia compreensi-
va se constitui como uma metodologia que se organiza por 
meio da palavra e toma-se a palavra na sua oralidade, por 
meio de entrevistas conduzidas pela intenção de interpretar 
os sentidos, explicitados pelos atores sociais (SILVA, 2006). 
Os sentidos aqui são compreendidos como sentido do social, 
constituído em processo dentro de um conjunto de relações. 
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Desse modo é dispensável a utilização de procedimentos rígi-
dos, permitindo que o pesquisador trabalhe mais livremente 
com sua capacidade criadora e com mais imaginação, perscru-
tando o que está nas entrelinhas das respostas. Nesse sentido, 
os resultados encontrados durante o processo de análise das 
falas das gestoras conduziram aos temas que serão discutidos 
e apresentados ao longo deste artigo, na tentativa de seguir 
uma estratégia dialógica com o leitor, apresentado de forma 
sucinta nos tópicos seguintes tendo como eixo as questões tal 
como explicitamos na introdução. Após as entrevistas, começa-
mos a escuta dos áudios, sem, contudo, transcrevê-las, para não 
perder a dinâmica da conversação. Em seguida, fizemos a análi-
se interpretativa por meio de fichas organizadas em categorias 
de sentido que formaram os planos e o guia do trabalho aqui 
construído. O tópico seguinte caracteriza os critérios conside-
rados fundamentais para situar as interlocutoras entrevistadas.

Saberes e fazeres das gestoras de Educação 
Infantil: forças das emoções experienciais?

A discussão sobre saberes e fazeres das gestoras (análises 
parciais da pesquisa) remete a caracterização de quem são as 
gestoras que participam desta discussão. Para isso, e no intuito 
de preservar a identidade dessas profissionais, elas serão iden-
tificadas como: Arco-violeta, Arco-azul, Arco-verde e Arco-vermelho 
(nomes fictícios alusivos as cores do arco-íris). Os nomes citados 
são pseudônimos atribuídos pelas próprias respondentes:
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• A coordenadora pedagógica (Arco-violeta) tem 45
anos de idade, realizou curso de Licenciatura em
Pedagogia na Universidade Federal do Rio Grande
do Norte - UFRN tendo obtido o título de licencia-
do no ano de 1991. Seguindo sua formação inicial
realizou o curso de especialização em Psicologia na
Universidade Potiguar – UNP no ano 2000, Mestrado
e Doutorado em Estudos da Criança na Universidade
do Minho/Portugal, obtendo a titulação no ano 2011.
Atualmente é coordenadora pedagógica, do referido
centro com uma carga horária de 30 horas/aula.

• A coordenadora pedagógica (Arco-vermelho) tem 29
anos de idade, realizou curso de Licenciatura em
Pedagogia em uma universidade do setor privado,
no Estado do Rio Grande do Norte, (Universidade
Estadual do Vale do Acaraú – UVA), tendo obtido
o título de licenciado no ano de 2004. A professora
possui ainda a formação em Magistério por meio de
outra universidade conveniada (Fundação Bradesco).
Atualmente, ela está cursando uma Especialização em
Gestão Escolar, atua no referido CMEI desta pesquisa.

• A vice-gestora escolar (Arco-azul) tem 27 anos de idade,
egressa de um curso de Licenciatura em Pedagogia em 
uma universidade do setor público, no estado do Rio
Grande do Norte, tendo obtido o título de licenciado no 
ano de 1994. A vice-gestora possui especialização em
educação (área alfabetização) e Mestrado em Educação 
na área de formação, também por essa universidade
pública. Atualmente, a gestora atua na gestão escolar
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no CMEI, com uma carga horária de 40 horas/aula. 
Assume outras atividades tais como minicursos na 
área de Educação Infantil e Alfabetização. 

• A gestora escolar (Arco-verde) tem 55 anos de idade,
realizou curso de Licenciatura em Pedagogia na UFRN,
tendo obtido o título de licenciado no ano de 1985.
A gestora possui especialização em Educação Infantil
e nas 1ª séries do ensino fundamental, por uma
universidade particular – FACINTER. Atualmente,
ela atua, no referido centro, com carga horária de
40 horas/aula, com dedicação exclusiva.

Torna-se evidente que, a composição do grupo baseia-se 
em algumas características determinantes de uma boa qualifica-
ção: todas as participantes têm formação superior (Licenciatura 
plena em Pedagogia) e fizeram formação continuada (especia-
lização, mestrado e doutorado), com formação em magistério e 
consubstanciam a equipe gestora do referido CMEI; a carga de 
trabalho diária é de oito horas, sendo que apenas uma das parti-
cipantes trabalha seis horas diárias. Já as variações são em relação 
ao tempo de exercício docente (entre cinco e vinte e sete anos) e 
experiências diferenciadas no que diz respeito às instituições de 
ensino em que cursaram a formação acadêmica.

A formação acadêmica é tema complexo, nem sempre 
fácil de analisar. No tocante a educação infantil, ainda há muitas 
controvérsias. O objetivo, tal como apresentado na introdução 
foi compreender as especificidades das práticas desenvolvidas 
por cada uma delas, assim como os intercâmbios simbólicos e 
afetivos envolvidos nessas práticas, as relações de afetividade 
presentes entre os saberes e os fazeres das gestoras de educação 
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infantil no contexto de gestão escolar. Ao atentar aos depoi-
mentos das gestoras interrogadas, torna-se possível fazer uma 
análise relacional estabelecendo articulações entre pensamento 
e ação, ou seja, como se organiza o pensamento das participan-
tes da pesquisa no relato de suas trajetórias percorridas. 

Entre os aspectos, que emergiram das questões da entre-
vista, alguns se destacam pela presença afetiva, pelos vestígios 
do (inconsciente) pelo imaginário simbólico. Para esse trabalho, 
foram elencadas 02 (duas) questões que apontam esses aspectos: 
quais foram as contribuições que os conteúdos curriculares da forma-
ção inicial (pedagogia) trouxe para sua atuação prática?; e, quais os 
caminhos formativos que levaram as gestoras à educação infantil?

Referindo-se a questão “da contribuição dos conteú-
dos curriculares cursados ao longo do curso de pedagogia e 
como são colocados em práticas pelas gestoras” tivemos como 
respostas: da coordenadora Arco-verde [...] As contribuições que 
considero foram as da disciplina de psicologia, ajudaram entender 
melhor as fases da infância. Conforme Arco-violeta, a formação 
inicial é importante porém é distante da realidade da educação 
que atuo: [...] sem dúvida é de suma importância a formação inicial 
para o desempenho de qualquer profissão, porem o considero ainda 
muito limitado e ideal para a realidade da nossa educação pública. 
Arco-azul, diz que a formação inicial contribuiu na sua atuação 
profissional: [...] É interessante colocar que tive uma excelente 
formação inicial e essa formação reflete hoje na minha trajetória 
profissional. Por último, Arco-vermelho expõe que as contribui-
ções vieram da formação no magistério, principalmente para as 
relações com as pessoas: [...] o magistério me trouxe contribuições 
muito importante [...] lá eu aprendi muitas coisas não só na questão 
de conhecimentos mas na questão pessoal eu era muito tímida.
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Sobre os relatos pessoais de formação, ao longo das apre-
sentações, é importante destacar as várias formas que levaram 
as gestoras a perceberem as contribuições da formação inicial 
para o seu desempenho profissional e mais diretamente, à 
educação infantil. Por outro lado, na fala de uma delas, outros 
fatores são apontados, tais como a limitação de conteúdos e 
idealização no curso de formação (pedagogia) como potencial de 
bloqueio para aplicação na prática cotidiana. Poderíamos dizer 
que se trata de uma tensão entre o que se aprende na formação 
acadêmica e o que se aplica no fazer do dia a dia. 

Essa dicotomia da relação teoria e prática é ressaltada 
por Formosinho (2002) quando afirma que no desempenho 
docente há sempre uma tensão entre “informação e artesania” 
conhecimento obtido de forma estruturada e conhecimento 
experiencial, pois corresponde parcialmente ao eterno debate 
entre teoria e prática na formação inicial de professores. Isto 
nos remete à estéril controvérsia “filosófica” sobre a separação 
entre teoria e prática analisada por Ferreira (2007), que diz ser 
recorrente nas ciências sociais e na educação em especial, pois 
ainda que ultrapassada (porque a teoria é um conhecimento 
prático e a prática tem sempre uma teoria) está presente nos 
argumentos sobre a falaciosa divisão entre os que “pensam” 
e os que “praticam”. Entende-se, que essa relação pressupõe 
movimento de mudanças e aperfeiçoamento das aprendizagens 
formais em suas múltiplas dimensões e interações, de acordo 
com as demandas cotidianas que desafiam a educadora infantil. 
Fica evidente que as gestoras informantes, por mais que tenham 
formações acadêmicas bem sucedidas (conforme registros), são 
mobilizadas por vários outros saberes, tais como o saber da 
experiência obtido como filha no seio familiar, as conversas 
nos intervalos e corredores da escola, dentre outras. Isso tem 
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sido expresso no momento em que elas recorrem aos desafios 
do cotidiano para o aperfeiçoamento de seus desempenhos. Em 
suma, são as experiências formativas advindas das interações 
sociais e históricas cotidianas que influem em seu conhecimen-
to profissional, trazendo reflexão, criatividade e táticas para 
o trabalho coletivo, isto é, sendo todas elas habilidades de um
status de gestor escolar.

A afetividade: evento oportuno como 
estratégia na escolha profissional

Falar das possibilidades e obstáculos da escolha pela 
docência das gestoras da educação infantil implica compreen-
der as estruturas objetivas para o ingresso na educação públi-
ca. O que é mais acentuado na educação infantil, conforme as 
evidências e as observações na prática cotidiana deixam claro, 
é a precariedade das condições de trabalho docente, as difi-
culdades de locomoção nas comunidades de difícil acesso aos 
bairros periféricos de um município em pleno desenvolvimento 
(como Natal/RN), o espaço e horário reduzido na carga horária 
semanal para a realização do planejamento escolar, a ausência 
de cultura de estudos coletivos e de infraestrutura (computa-
dores desatualizados, inexistência de conexão com a internet, 
desconforto das instalações físicas em ambientes educativos, 
como as salas de aula, dentre outros que devem favorecer as 
atividades pedagógicas e processos formativos para todos). 
Apesar desses desafios, entre gestoras e professoras, gesto-
ras pais e crianças como no caso do CMEI, lócus desta pesqui-
sa, em sua maioria mulheres trabalhadoras recebem menor 
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remuneração. Enfim o sentimento geral, apesar dos limites 
visíveis, é que as colaboradoras (braço direito, das equipes 
gestoras), cuidadoras desenvolvem vivas expressões de lide-
rança e alegria em cuidar de crianças pertencentes às famílias 
com baixo poder aquisitivo, residentes em uma comunidade 
popular de difícil acesso. 

Tudo isso faz com que predomine nos espaços e tempos 
pedagógicos um ambiente de cumplicidade e de prazer apesar 
da consciência das limitações, sofrimentos de gestoras, e demais 
educadoras. Atribui-se a busca pelo melhor serviço possível, 
oferecido à comunidade, a escolha profissional, o incentivo no 
contexto familiar (a visão do professor mestre e sabe tudo), 
pela visão idealizada, sonhadora de uma profissão, considera-
da adequada à mulher, por permitir conciliar vida pessoal e 
profissional. É óbvio que o estado emocional da mulher gesto-
ra é fundamental no resultado de seus fazeres da prática de 
gestão escolar. Esses procedimentos da prática cotidiana das 
gestoras já foram evidenciados em outros estudos tais como de 
Kramer (2005), sendo também associados a um direcionamento 
vocacional quase religioso ou uma espécie de arte experimental 
intuitiva Ferreira (2012). Para esse autor ser professora, como 
são as gestoras da educação infantil: “é profissão de pessoas 
sonhadoras, generosas altruístas [...] arquitetos de gente 
pequena que, em geral, não chegam a ver seus projetos huma-
nos prontos” (FERREIRA, 2006, p. 9).

Considerando as experiências que as gestoras tiveram 
durante sua formação inicial, as falas são perpassadas por repre-
sentações que possuem de sua formação acadêmica especialmen-
te quando mencionam aspectos emocionais de suas escolhas 
individuais. Sobre os relatos pessoais de “caminhos escolhidos 
pela docência e em especial a educação infantil,” é recorrente 
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relatos afetivos de prazer e de sofrimento especialmente os cami-
nhos percorridos na educação de forma mais geral. 

Uma das gestoras demonstra certa preferência por um 
evento oportuno quando afirma: [...] Eu fiz o magistério por opor-
tunidade, foi minha base inicial de formação e quando eu terminei eu 
fui fazer pedagogia e passei em um concurso para professora. Eu fiz 
esse caminho porque sempre gostei. No entanto, a vice-gestora e 
a gestora demonstram influência do contexto vivido em outra 
escola e oportunidade da experiência docente. A gestora assim 
na fala: [...] A minha entrada na educação infantil foi por oportunida-
de, por meio da indicação do meu diretor no ensino fundamental. Eu 
ajudava muito na escola, ele via meu esforço, foi ele que me convidou 
para assumir uma vaga de direção no CMEI, ele me indicou. Foi aí 
que me encontrei realmente com a educação infantil. A vice-gestora  
afirma: [...] Eu acho que fiz magistério por influência de minha irmã. 
Eu fiz o magistério e sofri muito eu era tímida, foi um aprendizado... 
me identifiquei, por isso fiz pedagogia, também por oportunidade, 
simpatizei com as disciplinas na área de alfabetização, estudei muito.

A presença e a frequência do substantivo feminino “opor-
tunidade” foram evidenciadas por todas as informantes, o que 
parece indicar que não existiam outras alternativas. Deixam 
emergir, algumas vezes, que as oportunidades precisam ser apro-
veitadas para garantir carreira profissional, mais remuneração ou 
status. As análises preliminares apontam para o desenvolvimento 
profissional dessas gestoras enquanto uma caminhada ao longo 
da vida. Conforme afirma Formosinho (2002) esse processo envol-
ve crescer, ser, sentir e agir que tem fases, que tem ciclos que 
pode não ser linear, que se articula com os diferentes contextos 
sistêmicos que gestoras vão vivenciando. 

Os relatos destacam, conforme citado anteriormente, o 
papel da família na escolha da profissão. Escolha realizada pela 
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influência familiar, que se deve a uma visão idealizada da profis-
são, considerada adequada à mulher, as gestoras demonstram 
vinculação pela docência por relação afetiva familiar. Percebem-
se as dificuldades encontradas e as emoções das conquistas na 
busca pela formação acadêmica na área. A opção pelo magistério 
se apresenta como uma necessidade externa de se buscar uma 
formação “sofrida” para uma escolha profissional, enquanto 
“escolhas possíveis”.

Torna-se evidente, que os caminhos trilhados para chega-
rem tanto à docência quanto a gestão escolar na educação 
infantil são atribuídos às práticas e às interações coletivas e 
aos sentimentos de querer ser professora, diante do contexto 
social, da situação em vivem as gestoras, muito embora justi-
fiquem como tendo sido uma escolha individual. Ao tratar das 
trajetórias percorridas pelas gestoras, evidenciam um traba-
lho essencialmente emocional, considerando principalmente a 
carga positiva e negativa das mesmas expressas em sentimen-
tos de pertenças, de desejo e compromisso empregadas nas 
falas quando destacam a oportunidade a ao mesmo tempo as 
influências. As gestoras demonstram emotividade, paixão pelo 
que fazem com suas colegas de trabalho e suas crianças.

Percebe-se que na perspectiva da formação e atuação 
profissional implica compreender as gestoras como atores 
sociais que, agindo num espaço institucional dado, constroem 
nesse processo, sua vida e sua profissão. Como destacam Tardif, 
Lessard e Gauhier (2005) os professores são atores que dão senti-
do e significado aos seus atos, vivenciam sua função como uma 
experiência pessoal, construindo conhecimentos e uma cultura 
profissional própria. 

Considerando a formação acadêmica como um espa-
ço de preparação para a vida profissional e entendendo que 
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as gestoras investiram em seu desenvolvimento profissional, 
a formação foi vista pelas mesmas com um caminho a ser 
conquistado, onde desenvolvem um sentido social prático e de 
atuação como professora/gestora de uma instituição pública. 
Nessa perspectiva, o trabalho docente é tratado como convivên-
cia emocional, uma profissão de relações mais afetivas, o que 
pressupõe o desenvolvimento da capacidade crítica e reflexiva, 
embasada na relação teoria e prática. Nessa trajetória a forma-
ção está associada ao desenvolvimento profissional, decorrente 
do reconhecimento pelas gestoras de que suas vidas e suas ações 
estão interligadas aos contextos históricos, sociais, econômicos, 
políticos e familiares, dentre outros (ELIAS, 1998). Seja qual for 
a dimensão que as envolvem em um determinado contexto, elas 
serão direcionadas a escolherem novos caminhos, tendo como 
base os já percorridos e dentre esses se encontram as decisões 
individuais profissionais conscientes. 

Considerações preliminares…

As observações preliminares permitiu inferir que no 
CMEI há muitas nuances de mudanças nas relações de prática 
emocional tais como: motivações, camaradagem e vivas expres-
sões de satisfação, frustação, medos e conflitos. Isso faz com que 
nos espaços e ambientes de socialização dos saberes e fazeres 
predomine um ambiente cativante, otimista de conversas, troca 
de sorrisos, experiências cambiais, livros e pessoas, que é quase 
frenético nos horários de início e final das atividades de rotina 
pedagógica. Momentos de um maior relaxamento da desafiadora 
intervenção pedagógica e do barulhento intervalo de atividades 
sociais entre professoras e crianças.  Gestores e professoras em 
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movimento constante são as participantes do processo formativo 
e evolutivo das crianças, além de um pequeno grupo de funcioná-
rios de apoio, em suas múltiplas dimensões, em seus diferentes 
interesses e compromissos no colorido intenso mundo dos sabe-
res e fazeres da educação das crianças pequenas. 

As estratégias desenvolvidas pelas gestoras são estrutu-
rantes nas relações subjetivas e objetivas. Percebe-se em suas 
falas sentimentos de fuga (formação relativa), desinteresse 
(anulação), renúncia (sublimação) distância entre a pessoa e 
o profissional (isolamento), entendidos como mecanismos de
defesa do Ego (FREUD, 2005). Com essa abordagem psicanalítica
(FERREIRA, 2012) torna-se possível uma análise mais vertica-
lizada na busca de revelar o campo sensível da administração
das emoções no qual se observa a dinâmica afetiva e confli-
tiva entre a realização da formação e da cultura profissional.
Portanto, como o objetivo foi compreender as especificidades
das práticas desenvolvidas por cada uma delas, assim como os
intercâmbios simbólicos e afetivos envolvidos nessas práticas,
o desafio da pesquisa é compreender essas relações a partir das
inferências pelas gestoras entre o seu perfil formativo (saberes
formativos) e o seu fazer (saberes experienciais), pautadas nas
experiências formativas advindas das interações sociais cotidia-
nas com a força das emoções talvez mais fortes que a formação
acadêmica. É importante considerar, nessa perspectiva, que a
formação acadêmica envolve a formação inicial e continuada,
dois momentos de um processo formativo integrado e holístico,
numa lógica de desenvolvimento profissional e de aprendiza-
gem ao longo da vida.

Do processo formativo das gestoras da educação infantil e 
da análise de sua arte de fazer na gestão escolar, emergem ques-
tões importantes que constituem a especificidade do ser gestora 
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da educação infantil. As considerações apresentadas a seguir 
destacam alguns desses aspectos, que se consideram relevantes.

Assim, os relatos pessoais de formação, ao longo das apre-
sentações, permitem evidenciar que várias foram as formas que 
levaram essas gestoras a perceberem as contribuições do curso 
de formação inicial para o seu desempenho profissional e mais 
diretamente, à educação infantil. Por outro lado, na fala de uma 
delas, outros fatores são apontados, tais como a limitação de 
conteúdos e idealização no curso de formação (pedagogia) como 
potencial de bloqueio para aplicação na prática cotidiana. Fica 
a questão a ser analisada: trata-se de uma tensão entre o que se 
aprende na formação acadêmica e o que se aplica no fazer do 
dia a dia? Há ainda muito caminho a ser analisado... 

As gestoras também destacaram o papel da família na 
escolha da profissão, essa escolha no incentivo do contexto 
familiar, que se deve a uma visão idealizada da profissão, consi-
derada adequada à mulher, por permitir conciliar vida pessoal 
e profissional. Percebem-se as dificuldades encontradas e as 
emoções das conquistas e a busca pela formação acadêmica na 
área. A opção pelo magistério se apresenta como uma necessi-
dade externa de se buscar uma formação “sofrida” para uma 
escolha profissional. Por outro lado outros fatores são aponta-
dos, enquanto “escolhas possíveis”.

Os caminhos percorridos para se chegar tanto à docência 
quanto a gestão escolar na educação infantil se devem muito 
mais as interações de contexto social coletivo em que vivem 
as gestoras. Ao tratar dos caminhos percorridos percebem-se 
sentimentos de pertenças, de desejo e compromisso empregadas 
nas falas e certas ambiguidades quando se referem a oportuni-
dade a ao mesmo tempo de influências. 
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Sem idealizações racionalistas ou utopias morais 
(FERREIRA, 2012) a investigação oportuniza reflexões: é preci-
so compreender, as atribuições prescritas nas falas que reme-
tem ao entendimento de que as gestoras devem apresentar um 
perfil típico de liderança: delegar funções, reunir e conduzir 
reuniões, administrar prazos e urgências relacionadas a dife-
rentes públicos. Para as participantes da pesquisa esse tipo 
de relação institucional impulsiona a busca de outros tipos de 
formação mais específica, a inserção em uma cultura profissio-
nal mais colaborativa, estratégias de sedução pedagógica, pauta-
das nas experiências formativas advindas das interações sociais 
cotidianas com os seus pares. A trajetória vivida pelas gestoras 
deste estudo permite identificar dois movimentos reflexivos: 
um mais subjetivo individual, fruto das experiências pessoais 
das gestoras e o outro fruto de uma visão mais coletiva viven-
ciada na formação tanto inicial quanto continuada. Faz parte 
do ser humano essa busca pela plenitude prazerosa do saber e 
da arte do fazer, principalmente quando se trata das atividades 
da educação infantil. A fim de concluir ou não a máxima: não há 
educação infantil sem interferência da afetividade, sem a força 
das emoções e sem o interesse pela autoformação socializadora.
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Caminhos e dilemas da iniciação 
docente: a descoberta da 

cultura profissional na escola

Joselidia de Oliveira Marinho 

O presente texto decorre de um processo investigativo que foca-
liza a iniciação do trabalho docente na educação infantil, inspi-
rado nos estudos de cunho sociológico que concebe a pessoa do 
trabalhador, que atua num processo de interações humanas, 
como estruturante do trabalho.

São estudos no campo das trajetórias de vida e da forma-
ção de professores, produzidos por vários autores, tais como: 
Huberman (1995); García (1999); Tardif e Lessard (2011); Nóvoa 
(1995), que têm contribuído para voltarmos o olhar para a 
iniciação docente como um período importante na história 
profissional do professor, como pessoa, em suas interações, 
experiências, conhecimentos. Sem perder de vista a necessá-
ria articulação entre a formação inicial, proveniente da cultura 
acadêmica, com o contexto organizacional e cultural da escola. 

Reconhecermos que a entrada na profissão, numa nova 
escola ou numa nova etapa de ensino, traz exigências profis-
sionais docente de novas aprendizagens, no âmbito do domí-
nio de linguagens e competência de uma dada cultura, no que 
significa dizer que nenhuma pessoa entra num novo papel como 
veterano. Caracteriza-se, portanto, num período complexo de 
constituição do aprender a ser professor, que afeta tanto o seu 
momento presente, quanto o seu futuro na profissão. 



174

Os professores principiantes se constituem como um 
grupo mais frágil, diante de uma realidade geralmente desco-
nhecida, que segundo García (1999, p. 105): revela “uma etapa de 
tensões e aprendizagens na qual os principiantes devem adquirir 
conhecimentos profissionais, além de conseguir certo equilíbrio 
pessoal”. Nesse processo de iniciação profissional necessita de 
apoio, orientações e acompanhamento. No entanto, no Brasil, não 
tem havido políticas de estado que tenha priorizado ações institu-
cionais permanentes com vistas a apoio e orientações específicas 
aos professores no período de iniciação na docência, e contínuo 
acompanhamento no seu percurso profissional.

Esse entendimento tem sido construído durante a nossa 
trajetória pessoal e profissional como professora da educação 
infantil e como professora formadora, no qual temos perce-
bido que os professores, nos primeiros anos de experiência 
docente, ao se depararem com as especificidades da educação 
infantil, próprias da faixa etária das crianças e particularida-
des do contexto organizacional da escola vivenciam diversas e 
complexas situações da prática docente, que lhes causa “estra-
nheza, quando o iniciante percebe um mundo que não lhe é mais 
familiar” (COULON, 2008, p. 41). Mesmo diante da ausência de 
apoio e orientações institucionais, vão constituindo formas de 
pensar, sentir e agir a docência.

No esteio dessas ideias, adentramos no contexto da insti-
tuição de ensino, para compreendermos quem são, o quê e como 
as professoras constituem a cultura da profissão? Situamos o 
objeto de investigação, sob a configuração da cultura profis-
sional, a partir dos fenômenos que envolvem o contexto da 
instituição escolar e do professor em suas interações sociais, 
cognitivas e afetivas, no constructo do fazer docente. Afinal, 
objetivamos compreender como ocorre o processo inicial de 
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construção da cultura profissional dos professores principiantes 
na educação infantil.

Quando focalizamos a cultura profissional, entendemo-
-la como um conjunto simbólico e material fruto da intera-
ção entre práticas sociais, condições objetivas do meio social
(institucional e política) e configurações subjetivas do sujei-
to (história de vida, sentimentos, interações e expectativas).
Remetemo-nos ao conceito utilizado por Caria (2008), relati-
vo aos modos como as pessoas vivem as organizações sociais
e como se desenvolve a reflexividade e autonomia sobre o
processo e a organização do seu trabalho em situação de ação.
A cultura profissional refere-se igualmente às dimensões da
identidade laboral própria e do reconhecimento social atri-
buído aos grupos ocupacionais cujo trabalho e emprego têm
um estatuto legal certificado, a posse de um título específico,
um mandato social, e de uma qualificação escolar em nível
superior, que permite o uso e a aplicação de conhecimentos
técnico-científicos, ou seja, um profissional habilitado (CARIA,
2008; DUBAR, 1997, COULON, 2008; NÓVOA, 1995).

Dimensão social da iniciação docente

O constructo do trabalho docente está além da mera 
definição de um perfil profissional, como um conjunto de 
características definidas a priori. Faz-se necessário, considerar 
as relações entre os diversos aspectos da atuação docente no 
contexto escolar, que podem potencializar e/ou inibir a cultura 
profissional. Sem, contudo, desconsiderar a importância dos 
processos de formação, tanto inicial quanto continuada, que se 
configuram um dos componentes importantes para o processo 
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de desenvolvimento profissional do professor. Entretanto, a 
formação precisa ser compreendida em estreita conexão com 
outros setores e áreas de intervenção, a partir de uma reflexão 
crítica sobre a sua utilização, pois por si só não pode ser conce-
bida como condição prévia de mudança (NÓVOA, 1995).

Trata-se, portanto, de utilizar no âmbito da complexa tarefa 

de aprendizagem profissional das educadoras uma perspectiva 

teórica que acentua que o desenvolvimento do ser humano 

tem a ver, directa e indirectamente, com os seus “contextos 

vivenciais”. Trata-se de reconhecer que estudar a iniciação à 

profissão e o seu desenvolvimento profissional requer estudar 

a interacção entre as educadoras e os seus contextos de apren-

dizagem (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2002, p. 141).

Os estudos de Huberman (1995) que descreve o ciclo de 
vida profissional dos professores, do ensino médio, constituí-
do em fases, nos permite dialogar com a nossa investigação, em 
que a iniciação na educação infantil é uma experiência absolu-
tamente nova para os professores, com menos de cinco anos de 
efetivo exercício. Para o referido autor, o professor ao iniciar seu 
percurso profissional passa pela fase de “sobrevivência e descober-
ta”, que lhe possibilita o confronto com o novo, “choque como 
o real”, quando há impacto com a realidade com a qual se depa-
ra. Mas, também ocorre a exploração de possibilidades de ação.
O professor pode avançar, gradativamente, para a etapa de estabi-
lização, quando começa a tomar consciência de seu papel e de sua 
responsabilidade. No entanto, o próprio autor, considera neces-
sário explicitar que apesar da definição das etapas como ciclo,
não quer dizer que ocorra de forma linear, mas como processo
dinâmico do percurso de vida profissional de cada professor.
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Cada vez mais, precisamos romper com a visão meramen-
te individualista do que falta ao professor principiante, para 
ampliar o olhar numa dimensão social de constituição do ser 
professor e do seu trabalho, na qual a experiência é partilha-
da por um grupo, que precisa tornar-se e reconhecer-se como 
membro desse grupo.

Segundo Tardif e Lessard (2011, p. 8), “a docência é um 
trabalho de interações humanas, na qual o trabalhador se 
dedica ao seu ‘objeto’ que é justamente um outro ser humano”. 
Nessa perspectiva, a docência na educação infantil expressa 
especificidade que deriva da singularidade, especificidades e 
necessidades da criança.  O professor precisa compreender e 
ser valorizado como um elemento fundamental na formação 
do ser humano, capaz de possibilitar à criança autonomia de 
ser e estar no mundo, de forma que os processos de desenvol-
vimento e aprendizagem ocorram por meio das interações que 
estabelecem com os colegas, com os adultos, em situações que 
envolvem o brincar, aquisição de saberes e habilidades. Sendo 
necessário, portanto conhecimentos profissionais que significa 
trabalhar com conteúdos de diversas naturezas, que abrange 
os cuidados essenciais, aliados aos conhecimentos específicos.

Socialização profissional

Segundo Elias (1994), para compreender a natureza 
humana, em sua individualidade, se faz necessário considerar 
que a relação entre indivíduo e sociedade é algo singular. Que 
os seres humanos vivem num contexto funcional com estrutura 
de padrões e funções interdependentes, que confere a socie-
dade caráter específico. Por isso, não podemos pensar tanto o 
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indivíduo, quanto a sociedade de forma isolada, como se fossem 
ontologicamente diferentes. A individualidade do ser humano 
sempre depende da natureza das relações entre as pessoas, e 
não, apenas, da constituição inata. 

A socialização sendo um processo de relações sociais, 
no qual a família e a escola, são instâncias socializadoras, de 
apreensão do mundo como realidade social dotada de sentido, 
tem como ponto inicial deste processo, a internalização, como 
possibilidade do indivíduo realizar uma reconstrução interna 
de uma operação externa, pois se dá na ordem do interpes-
soal (social), transformando-se num processo intrapessoal 
(indivíduo), na construção de sua identidade pessoal e social.

[...] tudo o que é interno nas formas superiores foi necessaria-

mente externo, isto é, foi para os outros o que agora é para si.  

[...] Toda função mental superior foi externa porque foi social 

antes de tornar-se interna, uma função estritamente mental, 

ela foi primeiramente uma relação social de duas pessoas 

(VYGOTSKY, 1998, p. 105). 

No processo de construção do conhecimento, não basta 
a interação o indivíduo com os objetos de conhecimento, mas 
também com os outros sujeitos nas relações sociais. 

Para a vida coletiva os conhecimentos não são apenas cogni-

tivos e afetivos, ou mesmo interativos, como realidades inter-

nas do sujeito, mas igualmente sociointerativos, pela atividade 

social do sujeito individual (FERREIRA, 2004, p. 46).
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Sendo a socialização profissional a primeira instância 
do processo de construção da cultura profissional, trazemos 
à tona os estudos de Dubar (1997) sobre a socialização como 
construção de uma identidade social. Esse autor, ao utilizar 
as argumentações de Mead (1934), postula que “a socializa-
ção desenvolve-se ao mesmo tempo que a individualização: 
quanto mais se é Eu-próprio, melhor se é integrado no grupo” 
(apud DUBAR, 1997, p. 93). A interiorização e aquisição de 
conhecimentos profissionais, saberes específicos, definidos e 
construídos por referência a um campo especializado de ativida-
des, tem a capacidade de atender à expectativa social e valorizar 
o status social do indivíduo.

Nesse entendimento, as funções e relações entre as 
pessoas tem fundamental importância na constituição do 
indivíduo, concebido numa dimensão social, na qual a expe-
riência é partilhada por um grupo. Assim, o professor não 
pode ser considerado um mero executor de planos e técnicas. 
São “atores” que vivenciam sua atuação docente como uma 
experiência pessoal; que pensam e dão sentido aos seus atos, 
construindo conhecimentos e uma cultura própria da profis-
são (TARDIF; LESSARD, 2011). A cultura profissional envolve 
processos permeados por significações, mediados por crenças, 
valores, sentimentos, condições de trabalho e pelo próprio 
contexto social da instituição.

Caminhos percorridos

O constructo deste estudo assume a abordagem qualitati-
va do tipo etnográfica, por meio da qual buscamos compreender 
como ocorre o processo de construção da cultura profissional 
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de professoras principiantes na educação infantil. A partir do 
cotidiano, nas implicações internas do campo empírico, num 
esforço de compreender a realidade do meio físico e social da 
vida dos sujeitos tal como se apresenta, “de carne e osso em 
realidades circunscritas” (FERREIRA, 2004, p. 177). 

O lócus de pesquisa é um CMEI, constituído de creche e 
pré-escola, com atendimento às crianças, em turmas de tempo 
parcial e integral. Os sujeitos participantes são quatro profes-
soras, regulamentadas no cargo de Educador Infantil, que têm 
menos de cinco anos de efetivo exercício docente nessa etapa 
da Educação Básica, com vínculo empregatício, por meio de 
concurso público.

Fazemos opção pelo uso da observação participante, que 
se constitui numa técnica científica relevante, uma vez que a 
imersão do pesquisador no contexto permite a compreensão 
do que está sendo estudado, num processo que envolve plane-
jamento e registro sistemático. Utilizamos, ainda, a entrevista, 
que possibilita obter informações descritivas nas linguagens 
próprias dos sujeitos. Nesse sentido, cabe destacar a importân-
cia de o pesquisador informar os objetivos e garantir a confi-
dencialidade, para que os sujeitos possam falar à vontade sobre 
seus pontos de vista.

Os dados são interpretados por meio da análise de conteú-
do. A escolha dessa técnica se justifica por possibilitar ao pesqui-
sador ter como ponto de partida para análise de dados oriundos 
da mensagem evocada pelo sujeito, por meio das suas diversas 
linguagens, sejam elas: verbal, não verbal, gestual, escrita, docu-
mental, posturas. “[...] a análise de conteúdo aparece como um 
conjunto de técnicas de análises das comunicações, que utiliza 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrições do conteú-
do das mensagens” (BARDIN, 1997, p. 33).
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Breves cenários 

Os sujeitos deste estudo são professoras do sexo feminino, 
o que se assemelha à condição das docentes que atuam na educa-
ção infantil. Essa etapa da educação básica tem sido marcada
pela feminização da função, cujos requisitos para um trabalho
junto às crianças são muito mais a sensibilidade e a paciência
do que o estudo, o que denota, portanto, a baixa exigência de
formação para o exercício do magistério (CERISARA, 2002).

Essas mulheres – professoras – estão na faixa etária de 35 
a 50 anos de idade, são pessoas maduras que estão no ápice de 
suas experiências de vida. Têm experiências profissionais com 
o ensino fundamental, nas séries iniciais, em escolas da rede
privada. No entanto, estão pela primeira vez no campo especí-
fico da educação infantil, com menos de cinco anos de efetivo
exercício na docência – estando na fase de iniciação, o que se
assemelha aos estudos de Huberman (1995).

A entrada dessas professoras nessa área de atuação teve 
início em 2009, sendo construída mediante determinadas condi-
ções socioeconômicas das trajetórias de vida dessas docentes. 
Uma das situações foi a submissão a vários concursos para 
o ensino fundamental e não a obtenção de bons resultados.
Além disso, nunca cogitaram trabalhar com crianças pequenas,
na faixa etária de 4 meses a 5 anos e 11 meses. Mesmo assim,
aproveitaram a oportunidade de acesso ao primeiro concurso
público para o cargo de Educador Infantil, que exigia, apenas,
nível médio, modalidade Normal, e representava vínculo
empregatício com estabilidade profissional.  Isso nos possibilita
compreender que a docência na educação infantil, para estes
sujeitos, foi uma escolha dentro da não escolha (LÉLIS, 1996).
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Quanto à formação dessas quatro (04) professoras, duas 
(02) são pós-graduadas em áreas afins da Educação Básica; uma
está (01) cursando especialização em educação infantil, e uma
(01) é graduada em Pedagogia. Esta última expressa o dese-
jo de, em breve, cursar uma pós-graduação. No entanto, essa
professora explica que a restrita oferta de vagas (gratuitas) em
cursos de especialização tem inviabilizado outros patamares de
sua formação. Essas professoras exprimem os sentimentos de
angústia e descontentamento quanto a não valorização profis-
sional, tendo em vista ainda serem remuneradas com salários
referentes ao nível médio, modalidade Normal.

Na educação infantil, convivemos com paradoxos de uma 

realidade onde diferentes instâncias (federal, estadual, muni-

cipal) e instituições atendem as crianças de 0 a 6 anos fazen-

do exigências diferenciadas não só quanto à formação inicial, 

como também ao processo de formação. Esse quadro se agrava 

quando, no contexto atual, são feitas “leituras” diferenciadas da 

legislação em vigor, em especial, no que se refere ao profissional 

que atua em creches e pré-escolas (KRAMER, 2002, p. 119).

No discurso das professoras tem sido consensual 
a concepção da indissociabilidade do cuidar e educar na 
formação das crianças, presentes nos documentos oficiais 
que regulamentam a educação infantil. Todavia, o cotidiano 
das ações revela que há no CMEI um clima de insatisfação 
das professoras quanto à ação de higienização das crianças, 
considerada como sendo uma tarefa desagradável, como se não 
fizesse parte do ofício, sendo entendido talvez como desprestígio 
da profissão. Desse modo, relegam às auxiliares as atividades 
de banho e alimentação, contrariando a construção do vínculo 
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entre cuidar e educar, no qual se estabelecem a formação de 
laços afetivos, da formação de hábitos e valores na relação da 
criança em contato com a professora. Diante dessas situações, 
instauram-se hierarquias e dualidades da realidade vivida na 
docência com crianças pequenas e o que pensam ser o modelo 
ideal da profissão (KRAMER, 2005).

Paradoxalmente, as docentes dizem gostar de trabalhar 
com crianças e que estão adaptando-se ao “novo”. O afeto, a 
receptividade, o carisma que as crianças demonstram para com 
as professoras, têm mobilizado, em algumas dessas professoras, o 
desejo de continuar na educação infantil, apesar das dificuldades. 

Essas professoras têm desenvolvido a prática educativa a 
partir das rotinas preestabelecidas no cotidiano do CMEI, muitas 
vezes observando a atuação das professoras mais experientes, 
seus aconselhamentos, sugestões. Todavia, há indícios de que 
sentimento de solidão tem sido gerado, devido a organização 
escolar não priorizar o tempo pedagógico para planejamento, 
discussões coletivas e trocas de experiências. 

Algumas considerações 

Nesta investigação, os dados iniciais analisados em rela-
ção aos aportes teóricos, sob o olhar atento da pesquisadora, 
revelam que as professoras vivenciam sentimentos que envol-
vem sobrevivência e descoberta, que se interconectam nesse 
processo de iniciação docente, desde a confrontação com as 
diversas situações de imprevisibilidade, em suas rotinas e difi-
culdades, nos dilemas do cuidar e educar as crianças e, nas 
condições de trabalho insatisfatórias. Paradoxalmente, essas 
docentes passam a se entusiasmar com as próprias crianças, em 
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relação à afetividade que demonstram para com elas. E, expres-
sam a responsabilidade e o orgulho de poder contribuir com o 
desenvolvimento das crianças. 

Esse percurso de iniciação está sendo construído median-
te o processo de socialização profissional, relacionado às traje-
tórias de vida de cada professora, em suas “escolhas”, visões de 
mundo, expectativas, sentimentos, aprendizagens e dificulda-
des. Articula-se aos dispositivos organizacionais do cotidiano da 
instituição escolar, quando evidencia a necessidade de tempo 
pedagógico para colaboração com os pares, bem como, estraté-
gias institucionais de apoio e orientação. Portanto, são dimen-
sões do processo de construção de uma cultura profissional que 
dá formas e significados à atuação docente.
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A experiência de um programa 
integrado para a formação de 

professor na educação infantil

Soraneide Soares dantas

Este estudo foi realizado a partir da problemática em torno 
da formação de professor em serviço, tomando como foco de 
discussão a questão da ação multiplicadora do programa inte-
grado para a formação de professor da educação infantil no  
Rio Grande do Norte.

A prática pedagógica da educação infantil foi o objeto 
de estudo nos cursos para formação de professores em serviço 
através de estratégias formativas de caráter teórico-prático, 
com base nos princípios do construtivismo. Interessam-nos os 
procedimentos adotados para a formação da ação multiplica-
dora da prática de professores.

Na visão de Coll et al. (2004), a concepção construtivista 
dá ênfase ao papel mediador do professor no sentido de guiar e 
orientar a atividade mental construtiva dos alunos para a assi-
milação significativa dos conteúdos escolares. Assim, observa-
mos que a noção de mediação foi construída em todas as etapas 
de organização do trabalho docente que caracterizou a ação 
multiplicadora. Este trabalho abordou as etapas do processo 
formativo de professores, com ênfase na unidade teoria e práti-
ca e na ação supervisionada dos estágios na educação infantil. 
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Reflexões sobre a ação multiplicadora 
da prática de professores

No processo de discussão sobre a formação docente, 
percebemos a importância da articulação teoria e prática para a 
formação desta ação multiplicadora que foi realizada no contex-
to de sala de aula com base na concepção de ensino reflexivo, 
bem como nas atividades de estágio supervisionado na sede das 
instituições de educação infantil.

Portanto, a sala de aula constituiu-se como o centro da 
reflexão da formação docente. Neste contexto, o professor 
formador de professores assumiu o papel de agente facilitador 
da aprendizagem do professor através da conscientização 
dos princípios teóricos que fundamentam a organização do 
trabalho docente. Para tal, a formação da ação multiplicadora 
estruturou-se em várias fases. São elas: o curso para formação 
em serviço de professores e as atividades de estágio curricular 
na sede das instituições de ensino infantil.

O curso para formação em serviço de professores foi 
realizado no campus central da UFRN em duas etapas, sendo 
distribuídos em dois semestres letivos. Na etapa inicial observou-
-se que o propósito foi o momento de planificação, diagnóstico 
das condições de funcionamento da educação infantil na sede 
de origem dos professores participantes e a determinação dos 
aspectos formativos a observar no programa integrado para 
formação de professores em serviço no Rio Grande do Norte. 
O uso de questionário auxiliou na caracterização geral das 
condições reais de trabalho, sua estrutura e funcionamento 
na sede das escolas. A etapa seguinte aconteceu no período de 
pós-observação da aula do estágio curricular.
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A fase do estágio curricular ocorreu em duas etapas que 
interagiam com as etapas do curso de formação de professores 
em serviço. A primeira etapa consistiu no momento inicial da 
observação e análise da aula, seguido da organização elaborada 
dos princípios teóricos que fundamentam a tomada de decisões 
no trabalho docente. 

O papel do estágio nos cursos de formação de professores 
foi discutido nos estudos de Fazenda (2009) a partir de algumas 
reflexões dos efeitos da instrumentalização da práxis docente. 
Na análise dos procedimentos desta ação identificou-se o foco no 
diálogo entre o agente facilitador da aprendizagem e o professor 
em formação como o princípio central das atividades de estágio 
no programa integrado de formação de professores em serviço. 

Assim, foram realizadas a observação e análise da aula 
a partir da organização da rotina na formação de conceitos de 
tempo, espaço, do conhecimento físico, social, natural, lógico-
-matemático, linguístico e da construção de regras e limites,
conforme o encaminhamento pedagógico destinado aos profes-
sores participantes.

O retorno ao contexto de sala de aula, que caracterizou a 
segunda etapa do estágio curricular, consistiu basicamente na 
intervenção pedagógica no trabalho docente, tomando como 
referência o planejamento das ações multiplicadoras da prática 
de professores.

Entendo, portanto, que na perspectiva da prática profis-
sional com base na concepção de ensino reflexivo se destacou as 
diferentes dimensões da reflexão, tais como: noções de conheci-
mento na ação, reflexão na ação, reflexão sobre a ação e reflexão 
sobre a reflexão na ação.

O conhecimento da ação pode ser concebido como o 
conhecimento que os professores manifestaram no momento 

Usuario
Realce
FALTA NOME DO AUTOR NESSA PÁGINA.



190

Caminhos e dilemas da iniciação docente:
a descoberta da cultura profissional na escola

em que executaram a ação. Esta ação é dinâmica e foi vivenciada 
no contexto de sala de aula. Nesta atividade, verificou-se uma 
das características da ação multiplicadora da prática de profes-
sores que resultou na reformulação da própria ação, segundo 
os estudos de Amaral, Moreira e Ribeiro (apud ALARCÃO, 1996).

A reflexão na ação, nesta perspectiva teórica, ocorreu 
em função do processo de reformulação da própria ação 
multiplicadora da prática de professores, durante a construção 
de novos conhecimentos, a partir de novas situações do 
cotidiano escolar. O processo de reconstrução da ação foi 
evidenciado no curso de formação de professores no momento 
da pós-observação da aula, com ações dialogadas coletivamente 
em situações apresentadas pelo grupo de professores 
participantes. Logo, podemos inferir que ocorreu uma 
representação da noção da reflexão sobre a ação multiplicadora 
da prática de professores.

Enfim, os autores supracitados ainda indicam a 
importância da reflexão sobre a reflexão na ação como uma 
representação de um processo evolutivo e conceitual que 
fomenta o desenvolvimento profissional do professor, em 
busca de sua própria forma de conhecer. Trata-se do momento 
de autonomia da ação multiplicadora da prática de professores. 
Assim, constatou-se uma grande preocupação em relação ao 
processo de autonomia dos professores em formação para 
construir outras formas alternativas de atuar na educação 
infantil, tomando como premissa a organização e o planejamento 
das ações que nortearam este programa integrado para a 
formação de professores em serviço no Rio Grande Norte.

Na visão de Fazenda (1988) e de Oliveira (2002) a preocu-
pação em busca de uma proposta de trabalho pedagógico voltado 
para as reais necessidades de um saber infantil tem sido tema de 



191

discussão entre os teóricos da educação infantil ao longo de sua 
trajetória. Na observação dos relatos da prática efetiva de profes-
sores em formação nas escolas potiguares ainda identificou-se as 
visões assistencialistas e/ou preparatórias para a promoção das 
crianças da educação infantil para as séries iniciais do ensino 
fundamental. Com isso, a formação da ação multiplicadora da 
prática de professores partiu de uma visão da condição social 
da criança, tomando como referência a noção abstrata de infân-
cia. (KRAMER, 1992). A questão em torno de entender a criança 
passa pela sua relação com o contexto social. Assim, a análise da 
condição infantil constituiu o princípio central desta formação 
em serviço, onde se revelou a particularidade dessas crianças 
inseridas no sistema público de ensino.

Para a evolução histórica da noção de infância acompa-
nhou as diferentes formas de organização social, na perspectiva 
do contexto histórico em que está inserida. E eis que surgiu a 
discussão em torno da noção de infância com base na consciên-
cia da particularidade infantil e com o sentimento de família 
oriundo do contexto burguês nos séculos XVI e XVII. Portanto, 
nesta visão, a noção de infância é determinada historicamente 
pela modificação das formas de organização da sociedade.

Porém, ainda nessa linha de interpretação, buscou-se 
compreender a noção de infância que fundamenta a prática de 
professores da educação infantil. A representação da infância, 
associada ao aspecto temporal (KRAMER, 1992), revelou o seu 
caráter ideológico ao analisar a condição social da infância. 
Neste caso, a ação multiplicadora da prática pedagógica passou 
a questionar algumas premissas deste processo formativo a partir 
da reflexão crítica das condições reais do trabalho docente dos 
professores em formação e da condição infantil nela inserida.
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A reflexão crítica é um aspecto da concepção de ensino 
reflexivo (ALARCÃO, 1996), pois se manifesta na ação política e 
ética da formação de professores. Assim, o desenvolvimento das 
capacidades profissionais dos professores encontra na escola o 
espaço de referência da sua prática, na relação entre escola e a 
comunidade, como aspectos fundamentais para uma reflexão 
crítica e participativa. 

Considerações finais

Podemos considerar que o programa integrado de forma-
ção de professores em serviço, tomando como objeto de estudo 
a ação multiplicadora da prática de professores, representou 
um modelo reflexivo de formação docente. 

Os caminhos pedagógicos foram pensados na unidade 
entre cursos e estágios supervisionados, com base na formação de 
agentes facilitadores e multiplicadores da prática de professores 
para a educação infantil, tendo como ponto central a tentativa 
de articulação entre os princípios teóricos que fundamentam a 
organização do trabalho docente com base na concepção constru-
tivista do ensino e da aprendizagem e a ação supervisionada na 
observação da aula onde o educar, cuidar e brincar se faz presen-
te na rotina da criança pequena. Diante disso, as ações super-
visionadas nos cursos e estágios processaram-se em momentos 
interligados entre si, tomando como referência os intercâmbios 
entre teoria/prática pedagógica como um dos eixos nucleares na 
formação de professores em serviço. 

É importante destacar o papel do agente facilitador da 
aprendizagem de professores que deve contemplar os seus 
anseios, interesses e necessidades neste processo dinâmico que 
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envolve a reorganização de conhecimentos para o alcance da 
melhoria da qualidade do atendimento na educação infantil. 
A preparação deste agente facilitador ainda se constitui um 
grande desafio nos programas de formação de professores, 
tendo em vista as competências e saberes necessários para 
oportunizar o desvelamento das contradições existentes, com 
vistas á sua superação.

Desse modo, a ação multiplicadora de práticas pedagógi-
cas se caracterizou pelo intercâmbio entre sociedade/universi-
dade, com vistas ao aperfeiçoamento e melhoria da educação no 
Rio Grande do Norte. O estudo que realizamos posteriormente 
sobre os efeitos desta ação multiplicadora da prática de profes-
sores difundiu a compreensão da organização do trabalho peda-
gógico destinado à educação infantil no âmbito da escola pública 
em vários municípios da grande Natal e do interior potiguar 
vinculado ao programa integrado de formação de professores 
em serviço no Rio Grande do Norte. 
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Concepções e práticas dos 
professores-formadores no 

curso de pedagogia

Ana Lúcia Andruchak

A preocupação principal deste texto é a de compreender o que 
pensam e o que fazem os professores-formadores do curso de 
Pedagogia da UNEMAT-Universidade do Estado de Mato Grosso/
Campus de Sinop para ver como o currículo vem sendo realizado 
e que formação vem sendo adotada pelos professores do curso, 
também chamados de professores-formadores. Como sustentação 
teórica, aprofundo-me sobre o processo de formação de profes-
sores, o currículo e suas diferentes concepções das práticas. 
O propósito aqui é evidenciar o que os professores-formadores 
pensam sobre Currículo, como organizam o currículo do curso 
de Pedagogia, como ocorre a articulação entre as disciplinas 
durante a formação promovida, que conteúdos curriculares os 
professores consideram necessários desenvolver. A partir das 
falas dos sujeitos procuro revelar as concepções de avanços, 
desencontros, deficiências e contradições.

O quê os professores-formadores aprenderam com 
o currículo e o quê pensam que seja importante?

O objetivo é compreender como se constituem as concep-
ções sobre o currículo durante a construção da profissionalidade 
dos professores-formadores e que consequências trazem para 
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as práticas pedagógicas cotidianas para a formação de novos 
professores. Esta questão corrobora a ideia de Imbernón (2005) 
quando diz que é importante perceber como os professores 
elaboram a informação pedagógica de que dispõem e os dados 
que observam nas situações da docência e como essa elaboração 
ou processamento de informação se projeta sobre os planos de 
ação da docência e em seu desenvolvimento prático.

Aqui temos percepções diferentes sobre as concepções 
curriculares trabalhadas durante a formação inicial desses 
professores-formadores: sujeitos que tiveram a oportunida-
de de discutir e vivenciar concepções mais atuais sobre currí-
culo; sujeitos que percebiam a necessidade de uma formação 
mais crítica, porém o momento não proporcionou, a conten-
to, embora tentassem uma participação mais atualizada com 
discussões no interior da disciplina; sujeitos que não tiveram, 
à época, consciência da formação conservadora que estavam 
recebendo; sujeitos que não lembravam a formação que recebe-
ram e, ainda, sujeitos que tinham consciência de receberem uma 
formação conservadora. Alguns desses professores, durante o 
período de sua formação, tiveram discussões teóricas aplica-
das em suas práticas nas escolas. Podemos dizer que ocorreu 
uma aprendizagem real como fruto da experiência. Não apenas 
aprendiam como fazer, aprendiam fazer e faziam, vivenciavam a 
aplicação teórica nas escolas em que atuavam. Aqui se explicita 
traços de uma formação pedagógica crítica que segundo Peres 
Gómez (apud GARCIA, 1999, p. 46), “a prática é concebida como 
o espaço curricular especialmente desenhado para se aprender
a construir o pensamento prático dos professores em todas as
suas dimensões”.

Também pudemos perceber que havia uma formação dife-
renciada, dependendo do local de formação e das concepções 



existentes e priorizadas. Alguns sujeitos apontam ter em sua 
formação inicial concepções conservadoras sobre currículo, e 
argumentam que já percebiam na época a necessidade de uma 
formação mais crítica, chegando a contribuir nas aulas com 
discussões mais atualizadas, como podemos ver, a seguir:

Exatamente, nós tínhamos na nossa matriz do curso essa disci-

plina, se chamava Currículos e Programas, [...], nós tivemos 

uma professora recém formada, [...] e como eu tinha já uma 

certa bagagem pelas experiências na educação pelo que eu 

vivenciava eu [...] contribuía muito com ela [...]. Eu já entendia 

como que esse currículo rico acontecia no nosso cotidiano, na 

nossa prática lá na escola [...]. Eu imagino que para os outros 

colegas principalmente para os que não tinham essa expe-

riência que eu tinha, eu acho que foi um desastre total. (P.F.2)

Naquela época [...] a concepção que se tinha de currículo, eu 

me lembro muito bem que nós tivemos assim a questão histó-

rica de currículo, as diferentes concepções de currículo até 

então, mas era ainda uma visão bem tecnicista de currículo 

porque estávamos na década de 80 [...]. A minha graduação foi 

assim bem tecnicista, mas a gente tinha um grupo de estudos 

em paralelo de Paulo Freire, de Freinet, Piaget, a gente estu-

dava bem, fora que aquele contexto histórico do movimento 

das Diretas Já. Foi a minha introdução no campo da política, foi 

quando eu entendi o que era um partido de esquerda e aí mili-

tava no DCE, então a gente acabava já fazendo algumas críticas 

em relação ao tecnicismo, mas não com uma compreensão 

muito séria. (P.F. 4)

Há aqui a presença de uma racionalidade técnica na 
formação desse professores-formadores pela fala: “tivemos 
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assim a questão histórica de currículo, as diferentes concep-
ções de currículo até então”, porque essa concepção técnica 
tem um foco conteudista, mecanicista e acrítico, sem a presença 
de ações práticas, de contato com a realidade estudada e com 
ausência de reflexões sobre essa realidade. É o mesmo que dizer 
que forma um técnico para dominar as aplicações de um conteú-
do científico produzido por outrem. Informações como: “tinha 
um grupo de estudos em paralelo” e “acabava já fazendo algu-
mas críticas em relação ao tecnicismo”, nos mostram que havia 
a vontade de ir além da formação oferecida, além do permitido. 
Acredito que essas concepções críticas e as concepções não tão 
críticas dos professores-formadores influenciam na formação 
de futuros profissionais.

A lembrança é que a formação, a respeito da disciplina 
de currículo, foi frágil e que só depois no exercício da profissão 
é que foi adquirindo concepções mais arrojadas. Os sujeitos, a 
seguir, parecem não ter tido essa disciplina em seus currículos, 
como podem ter recebido uma visão “conteudista” sem maiores 
significados para a sua formação. O fato de não lembrarem que 
tipo de mentalidade sobre a disciplina de currículo foi traba-
lhada durante a sua formação inicial, se revela uma lacuna no 
mínimo curiosa:

Quando eu me formei eu fiz História em 83 [...] e depois eu fiz 

música em 88. O meu histórico escolar é um pouco antigo e eu 

acredito que essas discussões sobre currículo escolar no Brasil 

e em cursos de licenciatura sejam bem mais contemporâneas, 

porque sinceramente eu não lembro. Se a gente chegou a discu-

tir currículo deve ter sido como uma matéria ou algum conteú-

do dentro de outra disciplina porque eu não lembro de ter tido 

uma disciplina específica que tenha discutido currículo. (P.F.10)
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O sujeito abaixo me mostra ter claro que à época e o regi-
me estabelecido naquele momento, os conteúdos e a forma em 
que eram trabalhados não podiam ser diferentes:

Quando eu fiz a minha graduação, foi durante o período mili-

tar, então nós tivemos assim um problema sério, perdemos 

muito tempo, o regime militar estava aí eu estudei nesse 

período forte do regime e os currículos não se estudavam 

muito porque eles eram impostos, isso era no tempo da 

Moral e Cívica, dos Estudos Sociais, aquelas disciplinas que 

se colocavam eram estudadas. Não tinha muito que estudar 

em currículo porque ao estudar currículo a proposta é saber 

como estão os currículos, fazer uma análise e compreender 

que eles podem ser modificados, então não tinha porque estu-

dar o currículo naquele período se era imposto e não existia 

possibilidade alguma de mudar. (P.F. 7)

Em outros momentos, os sujeitos apresentam uma defini-
ção distinta do currículo entendendo-o, hoje, como um proces-
so amplo, um conjunto de ações, de valores, de propostas que 
envolvem todos os atores dentro de uma instituição escolar e 
que vai além dela.

O currículo escolar hoje pra mim é o conjunto de todas as 

ações, todos os comportamentos, todas as atitudes, todos os 

projetos políticos pedagógicos, todas as experiências que se 

possa vivenciar dentro de uma instituição escolar [...]. É óbvio 

que tudo isso ele vai desaguar lá na sala de aula porque eu 

considero que é no momento do processo ensino/aprendiza-

gem que o currículo se efetiva [...]. (P.F. 2)
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As concepções sobre currículo escolar e currículo de 
formação docente, presentes nas falas dos sujeitos, nos dizem de 
conhecimentos psicopedagógicos, quando citam a necessidade 
de envolvimento: “psicológico e emocional”; de conhecimentos 
do conteúdo como na fala: “é aquele conjunto de disciplinas 
que a gente desenvolve ali na sala de aula”; de conhecimentos 
didáticos, quando falam que é “no momento do processo ensi-
no/aprendizagem que o currículo se efetiva, de conhecimentos 
de contexto sociais, culturais, religiosos, políticos, econômi-
cos”. Os tipos e níveis de conhecimentos são considerados por 
Grossman (GARCIA, 1999, p. 85), como componentes essenciais 
para a formação profissional.

Os professores definem o currículo escolar com um olhar 
crítico lá na escola. Descrevem que esse currículo sofre influên-
cias da sociedade e também a influencia. Têm consciência de que 
o currículo que vem sendo gestado nas escolas, hoje, é muito
mais uma imposição de interesses externos à própria institui-
ção, que, por vezes, pouco participa de sua estruturação, ficando
como uma cumpridora de determinações externas. Vejamos as
concepções de alguns sujeitos:

Quando eu penso em currículo, eu penso na vida da escola, 

qual a função da escola, tanto na formação dos que estão ali e 

da sociedade onde esta escola está presente. Eu vejo que esse 

currículo que está acontecendo na escola hoje contribui para 

a obediência, para a aceitação de que realmente eu sou um 

fracasso. O próprio Bourdieu com suas teses reprodutivistas 

já colocou isso com muita propriedade que são os mais pobres 

que não conseguem. (P.F.1)

[...] Então existe uma relação de poder muito grande quando 

a gente fala em currículo. Alguém sempre acaba escolhendo 
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o que se ensina e mesmo que você discuta amplamente, cole-

tivamente a construção de um currículo, o fazer do professor 

ali em sala de aula, no currículo em ação. Nós ainda estamos

discutindo muito na superficialidade e não se compreende o

quanto esse elemento é importante e determinante na forma-

ção das pessoas. (P.F.9)

O olhar dos sujeitos sobre o currículo reforça as denúncias 
de uma seleção social e cultural que, nas palavras de Gimeno 
Sacristán (2000), não são desprovidos de conflitos, pois envol-
vem diferentes grupos e classes sociais. E esse currículo tradi-
cional é dirigido à cultura da classe média e alta e, portanto, 
não é difícil de entender o fracasso escolar que ocorre com os 
alunos das classes culturalmente desfavorecidas.

Percepção dos professores-formadores sobre a 
organização curricular do curso: a articulação 
entre as disciplinas e a formação promovida

Os professores-formadores pensam a formação desse 
Pedagogo a partir da disciplina que trabalham e como essas 
disciplinas se organizam no interior do currículo do curso. 
As justificativas vão desde as discussões para permanecer ou 
mudar a nomenclatura, a carga horária, as mudanças de concep-
ções decorrentes de debates internos, provocados por refor-
mulações curriculares e como o trabalho acontece de forma 
isolada ou articulada com outras disciplinas. Há uma relação 
coerente entre as concepções de formação que possuem e o que 
está estabelecido na proposta curricular vigente para o período 
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em estudo, quando propõe, sobretudo, uma formação interdis-
ciplinar e multidisciplinar. 

Esses professores têm noção da complexidade educacional 
e que ao desenvolver seu trabalho, numa visão disciplinar, não 
deixam de considerar a visão do currículo do curso como um 
todo. Esses sujeitos falam de suas disciplinas com a certeza da 
importância que cada uma em particular tem para completar a 
formação geral proposta pelo curso.

A Didática como uma área síntese, não dá conta sozinha de 

responder aos diversos problemas educacionais. Ela sozi-

nha não permite uma compreensão de toda a complexidade 

educacional, mas eu a vejo como uma síntese das diversas 

áreas. Nesse momento o estudante vai caminhando para sua 

prática profissional, para o que ele realmente está se habili-

tando, que são as suas atividades de sala de aula. É o momento 

em que ele planeja o ensino, organiza esse ensino, pensa as 

diversas formas de conceber o ensino, [...] Então ela meio que 

amarra essas áreas e ao mesmo tempo libera esse profissional 

pra compreender o processo de ensino de uma forma mais 

aprofundada. (P.F.1)

[...] eu penso que eu tenho que mobilizar os saberes que eles 

têm acerca da disciplina de Língua Portuguesa, porque eu 

quero que eles vão para o estágio preparados para planejar 

as atividades com os alunos dentro de uma concepção mais 

inovadora de linguagem. (P.F. 2)

O que me parece é que no momento de pensar o currículo 
de um curso, além das necessidades de formação profissional 
para a docência, os professores-formadores tropeçam em um 
amontoado de regras burocratizantes e precisam ter um “jogo 
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de cintura” para que as necessidades formativas não sejam tão 
influenciadas pelas suas necessidades profissionais. Podemos 
entender que as disciplinas de fundamentos e as disciplinas de 
práticas de ensino, em geral, não têm priorizado essa formação 
específica, ao que me parece provocando uma divisão forma-
tiva no currículo. Parece-nos uma prática contrária à inten-
ção no projeto curricular do curso, naquilo que é proposto, ou 
seja, uma prática de trabalho em conjunto, com a intenção de 
promover um diálogo com todas as áreas de conhecimento do 
Curso, concretizando a exclusão da prática da disciplina pela 
disciplina. Como exemplo, é mínima a carga horária, reservada 
no currículo que se destina em habilitar os futuros professores 
para trabalhar com a Educação Infantil.

O que se percebe nos depoimentos dos docentes é que o 
currículo do curso em estudo se organiza com as característi-
cas de um currículo segmentado com tendência consecutiva. 
Segundo Marcelo Garcia (1999), nesse modelo de organização 
curricular é proporcionado em primeiro lugar os conhecimentos 
gerais, a seguir os conhecimentos especializados e finalmente 
são oferecidos os conhecimentos pedagógicos profissionais. 
O objetivo é o de promover uma formação coesa que interligue as 
disciplinas do currículo, porém essa divisão disciplinar se revela 
na organização curricular do curso, como relata um professor 
quando se refere à Psicologia como disciplina de “fundamentos”:

Então a Psicologia no currículo do curso de Pedagogia se 

caracteriza como um dos fundamentos da educação, assim 

como a Filosofia, a Sociologia são chamadas de disciplinas de 

fundamentos porque elas permitem o sujeito em formação 

(futuro professor) entender o sujeito psicossocial e a sua 

constituição e suas concepções de homem e de mundo. Então 
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eu acredito que a Psicologia contribui com a educação nessa 

tarefa de entender a constituição do ser, o sujeito da educa-

ção, as complexidades desse sujeito na tarefa de aprender, o 

desenvolvimento de suas competências. (P.F. 8)

As expectativas de formação, expressas nas falas dos 
sujeitos, estão coerentes com as expectativas propostas no 
projeto curricular do curso em que levam em conta tanto as 
perspectivas tradicionais de atuação, como as novas demandas 
surgidas nas últimas décadas. Na disciplina sobre Legislação os 
docentes acreditam ser importante para os futuros professores 
conhecer a legislação educacional, saber sobre direitos e deve-
res na área da docência, saber sobre gestão e organização de 
estabelecimentos educacionais, conhecer os problemas educa-
cionais numa perspectiva histórica. A fala a seguir descreve 
como se dá essa expectativa:

Quanto à disciplina de Legislação também é fundamental 

porque enquanto professor ele tem que saber dos seus direi-

tos e dos seus deveres, e uma das discussões é... porque são 

duas disciplinas de Legislação, uma que são trabalhadas as 

legislações todas numa reconstituição histórica até as legis-

lações atuais educacionais que nós temos e a outra disciplina 

são trabalhadas as problemáticas educacionais brasileiras que 

a gente trabalha. [...] o pedagogo precisa conhecer os direitos 

e deveres da criança, dele, as leis sobre gestão e organização 

dos estabelecimentos de ensino [...]. (P.F.3)

Na proposta curricular do curso, são previstos o domí-
nio de conhecimentos teóricos e práticos, que desenvolvem 
conhecimentos específicos da docência, tendo como base de 
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sua formação e identidade profissional e tendo como propósito 
a habilitação para a Educação Infantil e as primeiras séries do 
Ensino Fundamental. Essa formação é ilustrada na fala a seguir 
sobre a disciplina de Educação Infantil, o professor-formador 
revela que há uma preocupação em fazer com que os futuros 
professores conheçam e respeitem o espaço da criança peque-
na. Tem o desenvolvimento de competências específicas para 
a disciplina sem perder uma visão geral de formação, numa 
perspectiva histórica e dialógica, como se pode ver:

Acho que primeira coisa é que a gente (o professor em formação) 

começa perceber que a criança tem fala, tem seu espaço. Então 

na formação do pedagogo, seja ele aquele que vai trabalhar 

na educação de Jovens e Adultos, que vai trabalhar Educação 

Infantil, vai trabalhar na Gestão ou no Ensino Fundamental, é 

necessário entender que nós somos seres históricos, nós preci-

samos ter consciência da educação, precisamos dialogar com 

as várias ciências no sentido de fazer com que esse profissional 

perceba que o material a ser trabalhado é um material humano 

e em desenvolvimento. (P.F.4)

Nesse depoimento o sujeito nos mostra que há uma 
ampliação de especificidades nessa formação, além de preparar 
esse profissional para os conhecimentos específicos das habili-
tações que o curso prevê. A cada reformulação curricular mais 
áreas de formação são acrescidas nesse currículo como forma-
ção para trabalhar com Alfabetização de Jovens e Adultos, com 
os Portadores de Necessidades Especiais e preparação para a 
Gestão Escolar. Podemos perceber que as concepções de forma-
ção docente se ampliam, e não é desconsiderada nenhuma 
forma de aprender a ensinar. Uma formação docente para se 
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desenvolver requer que ocorra um equilíbrio entre as tarefas 
acadêmicas de construção dessa profissionalidade e o envolvi-
mento com a realidade social para a qual se forma. 

Os sujeitos falam de uma formação técnica, vista como 
auxiliar do processo formativo, havendo uma tentativa de 
trabalhar a superação de concepções reducionistas, conside-
rando a docência em sentido amplo, construída nas relações e 
toda forma de aprendizagem bem vinda, como revela essa fala: 
“hoje nós temos a compreensão de que para alguns sujeitos 
é mais fácil aprender de uma forma considerada tradicional 
e outros aprendem numa perspectiva mais construtivista”. 
As falas que se seguem ilustram como se dá esse processo:

[...] eu costumo colocar que o professor precisa de um conhe-

cimento científico, um compromisso político e competência 

técnica. Precisamos trabalhar essa parte da competência 

técnica até para contribuir com essas outras áreas, se não 

fica meio “capenga” essas dimensões. [...] como é que você 

organiza uma sala de aula? Como é que você lida com esses 

saberes no momento que precisa deles? [...] Por um tempo 

nós ficamos até com bastante preconceito com o tecnicismo, 

com os considerados professores tradicionais que usavam das 

técnicas tradicionais, e hoje nós temos a compreensão de que 

para alguns sujeitos é mais fácil aprender de uma forma consi-

derada tradicional e outros aprendem numa perspectiva mais 

construtivista. (P.F.1)

[...] Os alunos (professores em formação), querem saber 

fazer, porque se você já é da área da educação, então lidar 

com as crianças já está naturalizado, quando você não é isso é 

impressionante, eles querem aprender a lidar com a criança, 

entender a criança, a trocar fralda, dar mamadeira, como se 
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organiza uma sala de aula, como proporcionar a aprendiza-

gem, a curiosidade e a imaginação [...]. (P.F.4)

Quanto às necessidades de aprendizagem que consideram 
importantes para os professores em formação quando planejam 
suas aulas, os professores-formadores definem os conteúdos a 
serem trabalhados nas disciplinas que atuam e quê concepções 
de formação de Pedagogo subjazem essas práticas pedagógicas, 
o que esses elegem como importante e que competências são
priorizadas. É comum, entre os professores que procuram uma
formação humana, uma preocupação em trabalhar saberes da
cultura, compreender e considerar as diferenças entre os sujei-
tos em função de suas histórias de vida, de mundo. Que esse
futuro professor possa compreender a educação e todo esse
processo numa dimensão mais ampla, compreendendo que o
que permeia essa formação não é só o conteúdo disciplinar, mas
todos os traços que constituem o sujeito.

Que o nosso aluno tenha a visão de ser um educador da condi-

ção humana, dominando os conhecimentos que são específi-

cos do ser professor. Precisa dialogar com as diversas ciências 

a Antropologia, a Filosofia, a Sociologia, a Psicologia e aí na 

Pedagogia o que é específico dela. [...], articular saberes que a 

humanidade produziu e que culturalmente as crianças na sua 

diversidade trazem. Estou pensando na formação dos seres de 

modo singular e plural, então me parece que é essa a compe-

tência maior de um ser humano ético, estético, político. Ele 

precisa ser construído no curso de Pedagogia sobre tudo se dá 

na formação inicial, mas que muito mais do que ensinar algo 

ele precisa ter a competência de ensinar a aprender [...] (P.F.4).
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Já outros professores trabalham com uma concepção de 
educação “não num processo homogêneo, mas num processo 
heterogêneo” que “lida com diferenças” para entender que mais 
do que desenvolver uma competência é importante promover 
“percepções de mundo” junto a esses futuros professores para 
que eles possam ter capacidades de “entender e intervir” na 
realidade complexa e envolta por inúmeros interesses.

Há uma preocupação em cumprir a ementa com ativi-
dades direcionadas para a disciplina em específico, o que está 
subjacente em expressões tais como: “na primeira semana eu 
falo sobre a disciplina”, “passo as proposições da disciplina”, 
“além de constar na ementa da disciplina” e “as minhas aulas 
vêm de encontro com a proposta do curso”. Porém, muitas 
falas revelam ajustes metodológicos à realidade da turma, em 
uma tentativa de adequar as atividades formativas necessárias 
às dificuldades enfrentadas pelos estudantes: “o nosso aluno 
vem bem cru para a universidade”, ou “No início dou peque-
nas pesquisas” ou ainda “Quando não podem desenvolver uma 
pesquisa empírica exijo ao menos que desenvolvam leituras 
sobre pesquisa educacional”. Os depoimentos nos mostram que 
há respeito às condições de aprendizagem em que se encon-
tram os estudantes: 

Olha, eu parto do princípio que o nosso aluno vem bem cru 

para a universidade então na primeira semana eu falo sobre 

a disciplina e conheço os alunos e passo as proposições da 

disciplina, como fazer um trabalho de fato científico, fazer 

trabalhos acadêmicos, como utilizar as normas técnicas, a 

noção do que seja a pesquisa, os caminhos da pesquisa e ter 

uma noção muito clara do que seja uma pesquisa para que 

ele tenha condições de nos semestres que se seguem iniciar 
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e desenvolver sua pesquisa. Quando não podem desenvolver 

uma pesquisa empírica exijo ao menos que desenvolvam leitu-

ras sobre pesquisa educacional. (P.F.7).

Todas as minhas aulas visam à preparação de um profes-

sor pesquisador, além de constar na ementa da disciplina. 

No início dou pequenas pesquisas, leituras e interpretações 

textuais e exposições. [...] Vejo que as minhas aulas vem de 

encontro com a proposta do curso que visa ensinar o aluno 

a desenvolver pesquisa, desenvolver atividades de extensão, 

aprender fazer fazendo, dando aula, se expondo, indo a campo, 

conhecendo a realidade que irão trabalhar (P.F.10).

Nas falas dos sujeitos há articulação de atividades práti-
cas e aprofundamento teórico que é uma realidade no trabalho 
pedagógico dos docentes do curso. Exemplificações de como são 
desenvolvidas dentro e fora da universidade. Há uma preocu-
pação em preparar os futuros professores para que vivenciem 
as atividades propostas em diferentes momentos, levando às 
discussões teóricas a partir daí. Percebo ser fala comum de 
todos os sujeitos aqui apresentados a diversificação e o apro-
fundamento dos conteúdos de formação básica específicos em 
cada disciplina. Portanto, é preocupação entre os professores 
do curso o desenvolvimento de ações formativas que promovam 
uma formação pedagógica ampla, articulando conhecimentos 
teóricos e práticos específicos da docência previstos na proposta 
curricular do curso bem como nas Diretrizes da Pedagogia em 
nível nacional. 
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Conteúdos curriculares: o que os professores-
formadores consideram necessário?

Os docentes do curso de pedagogia julgam ser necessários 
os conteúdos que denotem uma compreensão histórica sobre o 
ensino; uma preocupação com a compreensão da ação educativa 
como prática política; uma preocupação com a dimensão 
psicológica, despertando para a compreensão das diversas 
formas de explicar os processos de aprendizagens, bem como 
a relação entre ensino e aprendizagem; uma preocupação em 
avançar essa compreensão para superar o entendimento de 
ensino como prática unilateral, - o professor é quem ensina e o 
aluno é quem aprende -, promovendo assim a compreensão de 
que a tarefa fundamental do professor é de ensinar a aprender. 
Esse rol de preocupações é patente nas falas de nossos sujeitos.

É voz geral no discurso dos sujeitos que o ambiente da 
formação profissional seja habitado por eternos estudantes 
e por eternos pesquisadores, que durante toda a carreira 
profissional se constituirão em professores, construindo assim, 
a sua profissionalidade. Para Marcelo Garcia (1999), assim como 
para a maioria dos autores, já se constitui em um truísmo o 
fato de que o desenvolvimento profissional é um projeto que 
acontece ao longo da carreira profissional, desde a formação 
inicial. É uma aprendizagem contínua, interativa e acumulativa. 

Na ótica dos docentes, o grande objetivo do curso é de 
formar um professor que busque se qualificar permanentemen-
te, que tem consciência de ter visto um pouco de muita coisa 
que o curso tentou mostrar, mas que ao longo de sua vida profis-
sional necessitará de uma formação permanente. É o mesmo 
que dizer que a Universidade não nos prepara definitivamente. 
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É preciso recomeçar todos os dias. Há uma preocupação em 
mobilizar saberes que os alunos já têm a partir das disciplinas 
que são trabalhadas e saberes que adquirem com as atividades 
que são desenvolvidas.

O currículo oferece a disciplina de Pesquisa Educacional 
em todos os semestres, tendo como objetivo promover a teoriza-
ção da prática pedagógica com o intuito de fortalecer o trabalho 
entre as disciplinas e aproximar universidade e escolas, buscan-
do sempre a sustentação teórica fundamentada. Há o propósi-
to de que os conteúdos curriculares promovam uma formação 
profissional crítico-reflexiva que prepare esses profissionais 
para ação docente e a reflexão dessa ação. Essa disciplina é 
muito valorizada no currículo do curso. Há professores que a 
veem como fundamental para o desenvolvimento de habilida-
des de pesquisa. Mas, também existem sujeitos que criticam, 
percebendo equívocos nas atividades desenvolvidas e uma ênfa-
se dada a essa disciplina.

A disciplina Pesquisa Educacional foi introduzida com 
maior carga horária com o objetivo de formar professores 
pedagogos pesquisadores, crítico-reflexivos da prática 
pedagógica. A pesquisa deveria voltar-se para as questões do 
processo educacional que vêm acontecendo nas escolas, ou 
seja, o foco fundamental dessa disciplina seria a docência na 
pesquisa. O aluno tem uma disciplina acontecendo em todos 
os semestres do curso que fala do início ao fim sobre o projeto 
de pesquisa, mas que não consegue devolver ao exercício da 
docência o que foi investigado na pesquisa. Logo, a prática 
pedagógica escolar ficou de lado sendo enfatizada a pesquisa 
pela pesquisa. É o mesmo que dizer que há um fosso entre a 
pesquisa e o ensino. 
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Entretanto, outro docente faz uma reflexão diferen-
te sobre a disciplina de pesquisa no curso de Pedagogia. Vê a 
pesquisa como o elemento articulador do currículo com as 
demais disciplinas. Reconhece o espaço dessa disciplina como 
um momento que provoca nos professores em formação um 
aprofundamento dos conhecimentos. Também vê essa disciplina 
como um momento que oportuniza o aprofundamento de estu-
dos de temas específicos, porém se preocupa em dizer que não 
se pode perder o contato com as demais disciplinas do currículo. 
Percebe que a pesquisa tem possibilitado o entendimento de 
que a prática pedagógica precisa ser lida e problematizada em 
seu cotidiano, que o olhar investigativo do professor sobre as 
situações educacionais precisam ser despertadas.

De uma maneira geral, essa disciplina de pesquisa é vista 
como articuladora do currículo do curso, visando à forma-
ção de um professor pesquisador. Há um trabalho de equipe, 
nessa área de pesquisa, com as orientações dos projetos que 
são acompanhados durante todo o curso pelos docentes e as 
bancas que reúnem uma equipe de professores e alunos para 
discutir os projetos, as pesquisas e suas metodologias. Também 
acontecem seminários temáticos no final dos semestres para 
apresentar as pesquisas desenvolvidas durante o curso. O que 
fica visível é que a ênfase do curso acontece em torno dessa 
disciplina, ou melhor da elaboração de um projeto de pesqui-
sa por parte dos estudantes, cabendo as críticas já levantadas 
por alguns sujeitos de que pode estar se perdendo o objetivo 
principal do curso que é a formação docente para a prática 
pedagógica, o domínio dos processos de ensino-aprendizagem 
nos anos iniciais do Ensino Fundamental.
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Alguns depoimentos ilustram os passos dessa discussão 
no interior do curso - o envolvimento tanto dos estudantes 
como dos professores:

Quando nós trabalhamos com pesquisa já é previsto a neces-

sidade de contato com o mundo exterior todo o tempo, então 

o objetivo é visar à realidade fora da universidade o tempo

todo, sempre a realidade local é trabalhada, através de expo-

sição de experiências, através de observações e entrevistas

nas escolas. [...] ao longo do curso isso vai se ampliando e se

aprofundando em situações pontuais onde se problematiza

situações reais trazidas do envolvimento desses alunos com

as escolas do município e região, que serão palco da realização 

dos estágios, nos semestres finais os alunos ficam mais lá fora, 

nas escolas municipais, estaduais e particulares do que dentro

da universidade. (P.F.9).

Percebo que há coerência entre o que está proposto no 
projeto curricular do curso e as concepções desenvolvidas pelos 
professores-formadores. Quando estes formadores falam que 
procuram fazer os futuros professores compreenderem que 
“o conceito de professor abarca o conceito de pesquisador” e que 
a partir desse entendimento os próprios alunos do curso sabe-
rão aproveitar melhor as disciplinas que são oferecidas enten-
dendo-se como pesquisadores permanentes da própria prática. 
A fala a seguir expressa esse sentimento:

[...] Na Pedagogia um dos primeiros passos do professor-forma-

dor é fazer esse futuro professor compreender que o concei-

to de professor abarca o conceito de pesquisador. Quando 

eles entenderem isso, vão conseguir entender o futuro deles 
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como professores e quando eles estiverem trabalhando, por 

exemplo, com alfabetização de I à IV ou na Educação Infantil 

eles entenderão que precisam ser pesquisadores permanen-

tes usando os conhecimentos apreendidos em Psicologia da 

Educação, em Metodologia do Ensino, considerando novas 

idéias surgidas diariamente. (P.F.10).

Os professores revelam que conquistar esse aluno que 
ingressa no curso a se comprometer com sua formação, deman-
da grandes desafios. Tem, segundo os sujeitos, havido uma 
busca incansável de flexibilizar as formas de trabalhar essa 
formação. Há uma discussão que já entrou no currículo atual 
que é a antecipação dos estágios para que não fique somente 
no final do curso. 

Vejo nas falas dos sujeitos que a compreensão do estágio 
como uma parte prática que acontece no final do curso está 
tentando ser superada, substituída por uma nova concepção:  
a de que o estágio articulado com as disciplinas que compõe o 
currículo do curso auxilia para uma formação reflexiva sobre a 
realidade. Em articulação aos estágios, o CNE/CP 1 e 2 em 2002, 
propõem Atividades Práticas como Componentes Curriculares 
distribuídas por todas as áreas que compõem o currículo do 
curso com o objetivo de proporcionar uma reflexão teórico-prá-
tica, enriquecendo, assim, o processo formativo.

A proposta é que os alunos saiam dos limites da sala de 
aula e vão ao campo. Vão para as escolas conhecer essa comple-
xidade de tarefas, conhecer seus projetos pedagógicos, observar 
as relações entre os professores e entre professores e alunos, 
acompanhar aulas em sala, participar de grupos de estudo, 
levantar dados sob determinado conteúdo a ser debatido poste-
riormente no interior da universidade, levantar dados para sua 
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pesquisa, municiar o TCC de cada um, e todos os eventos que o 
campo oferecer.

Há professores que utilizam esse momento das práticas 
para que os professores em formação conheçam a “organiza-
ção escolar” e seu “funcionamento” e compreendam e saibam 
“manusear as leis” que regulamentam o ensino:

[...] o que eles precisam aprender é como que a escola funcio-

na, como a escola acontece, como que a gente faz escola. [...] 

eu penso que eles precisam conhecer minimamente a legisla-

ção, [...] saber manusear a lei, interpretar a lei, compreender a 

lei e compreender como essas legislações elas também orien-

tam determinadas políticas educacionais [...] Então nessas 

atividades de Práticas, é um trabalho desenvolvido lá na 

escola sobre orientação minha, eles vão as escolas conhecer 

determinados elementos do funcionamento e da organização 

dessa escola (P.F.9).

Há um conteúdo curricular, que segundo os sujeitos tem 
sido pouco trabalhado no curso que é a formação do pedagogo 
para a gestão escolar. Com a implantação da Gestão Democrática 
no sistema educacional do Estado, os diretores e coordenado-
res passaram a ser eleitos, sendo por lei priorizada a ocupação 
desses cargos por pedagogos. 

Os professores-formadores vêm sentindo a necessidade 
de ver já nos primeiros semestres um envolvimento dos futuros 
professores com práticas educativas nas escolas. Denominando 
de escolas-campo, onde os alunos vão assistir as aulas, obser-
var a prática, participar de atividades docentes, se envolverem 
com os problemas reais das escolas, trazerem para o debate no 
interior da universidade, os problemas vividos no cotidiano das 
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escolas, antecipando, quem sabe, as vivências na escola de modo 
a entenderem o compromisso profissional que essa formação 
exige e assumam-no, aproveitando melhor o curso.

Mostra-se uma preocupação com as relações pedagógicas 
no interior das escolas. O sujeito nos fala que orienta os futu-
ros professores para que conheçam a “proposta curricular das 
escolas”, o “plano de trabalho da escola e dos professores”, as 
“concepções pedagógicas dos professores” que estabeleçam uma 
“relação de cumplicidade” e “participem de todos os momentos 
da escola”. Esse é o trabalho que prepara para o momento dos 
estágios, o que tem sido proposto aos professores em formação 
para que explorem nas escolas que estarão estagiando:

Que se analisem as relações pedagógicas que ocorrem nas esco-

las, que investiguem a proposta curricular dessas escolas, que 

sejam analisadas as propostas políticas pedagógicas que estão 

em execução nas escolas. Que conheçam o plano de trabalho da 

escola em si, que procurem conhecer as concepções pedagógicas 

da professora titular da sala que estarão estagiando, que procu-

rem uma relação de cumplicidade com a professora que está 

cedendo a turma para a realização do estágio. Proponho que 

participem em todos os momentos da escola, reuniões pedagó-

gicas, conselhos de classe, reunião de pais, eventos promovidos 

pela escola, na escola e fora dela, cursos de formação que ocor-

rem durante o período de estágio (P.F.5).

Esse professor-formador também faz uma reflexão do 
trabalho desenvolvido entre escola e universidade, perceben-
do que os ajustes são das duas instituições: somar ações que 
propiciem uma formação mais coerente com as necessidades 
locais. Vê que ainda não acontece com frequência “encontros” 
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que unam “professores-formadores da Pedagogia e os profes-
sores das escolas campo”:

Mas o que eu vejo de essencial importância e que ainda não 

está ocorrendo aqui no curso de Pedagogia é encontros com 

frequência entre nós professores-formadores da Pedagogia e 

os professores das escolas campo de estágio. Já vivenciei a 

experiência de ter estagiárias e professoras que receberam 

estagiárias para um debate em sala e aula, discutindo profis-

sionalmente os prós e contras sem levar para o campo pessoal, 

se preocupando de fato com os processos formativos desses 

Pedagogos. Esse trabalho eu destaco que deveria ser feito com 

frequência entre a universidade e as escolas. (P.F.5).

O que me parece nesta fala é que está faltando um traba-
lho que integre universidade e escolas. O sujeito se refere a um 
trabalho mais amplo que envolva todo o curso, exemplifica a 
atividade pedagógica realizada em suas aulas, onde proporciona 
o encontro de professores das escolas e alunos estagiários na
universidade para avaliar a formação promovida.

Quanto a essa mudança curricular, constantemente carac-
terizada nesse curso, alguns sujeitos apresentam em suas falas 
uma preocupação importante. Provocam-nos pensar se esse 
processo de mudar o nome, incluir ou tirar disciplinas do currí-
culo realmente garante uma formação docente mais consistente. 
Um grupo menor de sujeitos nos mostrou que exploram essa 
carga horária durante todo tempo. Enviando os futuros profes-
sores para fazer uma diagnose nas escolas, antes das discussões 
teóricas se aprofundarem, exploram essa realidade evidenciada 
à luz das teorias e ainda fazem com que seus alunos retornem 
as escolas para levar contribuições, participar de aula piloto, 
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se envolver com as discussões pedagógicas entre os professores 
e gestores da escola. 

É patente na fala dos sujeitos a importância dada para 
formar professores reflexivos, atuantes, que interpretem a 
realidade, que compreendam que uma das funções da profis-
sionalidade docente é a de formação permanente, destacam a 
pesquisa como aprendizagem fundamental para compreender 
a própria prática. 

Há uma ênfase dos sujeitos em lembrar que a gradua-
ção não proporcionará uma formação definitiva, final, que ao 
se constituir professor o aprender a aprender, o aprender a 
pensar, o aprender a ensinar a aprender são competências que 
devem ser permanentemente revitalizadas.

A maioria dos sujeitos percebe que o curso tem aproxi-
mado a universidade das escolas, desde o início dos semestres. 
Acreditam também que essa prática vem contribuindo para mini-
mizar um modelo de formação fragmentada que vinha ocorrendo 
com uma formação teórica acontecendo no decorrer do curso e 
uma aplicação prática somente no final dessa formação.

Segundo os sujeitos as atividades práticas têm oportuni-
zado uma percepção crítica e reflexiva porque permitem que o 
futuro professor conheça a realidade real em que estarão atuan-
do, enriquecendo o debate sobre os problemas educacionais no 
interior do curso. A fala a seguir registra a tentativa de mudar 
a forma, ampliando o conteúdo, indo além do conteúdo teórico 
para um conteúdo real, vivenciado:

O que eu procuro fazer além das discussões dos teóricos que 

utilizo, alguns tradicionais outros mais clássicos, é a tentativa 

de oportunizar aos acadêmicos sua aproximação ao máxi-

mo dos locais de trabalho. O acadêmico vai à escola, levanta 
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informações para problematizar e discutir essa realidade 

levanta os problemas da educação. Então eu procuro ampliar 

a compreensão desses problemas, para evitar conclusões 

simplistas. (P.F.1).

Os professores-formadores mostram em suas falas o que 
entendem ser fundamental para a formação do pedagogo. Citam 
“questões pedagógicas”, como saber usar um material didático, 
dominar conhecimentos sobre gestão escolar preparando-se 
para a possibilidade de vir a ser coordenador ou diretor. Saber 
administrar o espaço da sala de aula e externa a ela. Dominar 
“questões sobre relações humanas” e “questões éticas” com 
o auxílio dos fundamentos teóricos de forma que os futuros
professores compreendam as várias concepções.

A preocupação está em conseguir fazer com que esse 
conhecimento trabalhado no interior do curso seja utilizado 
para “entender a realidade em movimento”, “com uma postura 
política de fato comprometida com o grupo social”. Segundo 
Edmunson (1990 apud GARCIA, 1999), a formação de professo-
res deve contribuir para que os professores consigam perceber 
sua responsabilidade no desenvolvimento da escola adquirindo 
atitude reflexiva acerca do ensino, e assumam o compromisso 
em promover valores democráticos.



Concepções e práticas dos professores-formadores no curso de pedagogia

220

A formação promovida: avanços, 
desencontros, deficiências e contradições

É patente nos discursos dos sujeitos a busca por um 
modelo de formação ideal, indo a concepções em que a pesquisa 
seja o centro dessa formação ideal. Porém, a universidade apare-
ce como “culpada” por não propiciar a aproximação da escola e 
da universidade, por não se envolver com as políticas públicas. 
Desse modo a escola aparece também como a responsável por 
impedir que as ações da universidade se efetivem. Que tipo de 
práticas vem sendo desenvolvidas nas escolas por intermédio 
das disciplinas do curso? Há a visita dos acadêmicos as escolas, 
mas que esse trabalho está muito a quem do ideal de atividades 
que teriam consistência para a formação desse futuro professor. 

A percepção dos professores-formadores, sobre o tipo 
de profissional que o curso forma é evidenciado um distancia-
mento entre o profissional ideal e o profissional real. Que esse 
professor idealizado pelo curso não está chegando prepara-
do para as necessidades reais das escolas hoje, quando há um 
distanciamento entre as práticas formativas promovidas no 
curso e as práticas formativas que a escola exige. Os sujeitos 
apontam para uma formação desse futuro professor desar-
ticulada da prática real do chão da escola, das políticas que 
são lá implantadas e executadas. Reconhecem que falta uma 
interlocução mais consistente entre escola e a universidade 
que proporcione uma formação coerente com as necessidades 
reais das escolas acompanhadas dos avanços que a ciência nos 
tem proporcionado.

O sujeito a seguir faz uma reflexão sobre o tipo de profissio-
nal que o curso forma, sugerindo que há uma desarticulação entre 
as atividades formativas propostas pelos professores-formadores 
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e as ações pedagógicas desenvolvidas no lócus da prática peda-
gógica. Percebe uma distância existente entre a preparação 
profissional idealizada pelo curso e a preparação profissional 
necessária para a realidade das escolas hoje. Porém, vê a possi-
bilidade da escola ser uma instância também formadora que vem 
completar a consistência, a liga, o seja, o amálgama necessário 
para o início dessa formação profissional para a docência. Assim 
ele se pronuncia:

Porque nós não conseguimos fazer uma articulação dessas 

práticas formativas, a prática aqui que acontece no curso e 

a prática formativa que acontece lá na escola. Então esses 

dois contextos eles não se articulam, então nós preparamos 

o profissional ideal, ideal nos meus sonhos, ideal naquilo que

eu penso, que eu almejo como professora-formadora, mas na 

verdade ele não está preparado para enfrentar essa realida-

de porque não há essa articulação das práticas formativas.

[...] Porque as práticas elas estão acontecendo lá na escola no 

seu cotidiano e nós estamos aqui com o nosso cotidiano do

curso de Pedagogia. (P.F.2).

Com a introdução das Práticas como componentes 
curriculares, uma parte considerável de professores-formado-
res registram que essa carga horária de práticas produz uma 
mudança na formação desse profissional, embora estejam 
aqui registrados depoimentos de sujeitos que entendem que 
esse trabalho tem sido muito superficial. Os sujeitos percebem 
que o curso vem ampliando disciplinas. Reconhecem que essa 
formação tem tido “falhas” para atender as particularidades que 
precisam ser previstas na formação desse pedagogo. As discipli-
nas de Alfabetização de Jovens e Adultos e a Educação Especial, 
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oferecidas como optativas, que viraram obrigatórias para os 
alunos, são exemplos da ampliação sem limites desse currículo 
produzindo uma formação superficial, conforme denunciam 
nossos sujeitos.

Os depoimentos a seguir como esses destaques: “Quando 
você monta a proposta do curso você quer trabalhar uma série 
de atividades” e “Eu acho que a formação do Pedagogo ela se 
constitui muito ampla e pouco tempo”, nos leva a pensar naquilo 
que Imbernón (2005, p. 36), afirma que podem estar sendo atri-
buídas funções em demasia aos professores, funções que dizem 
respeito a outros agentes da sociedade. Como exemplo dessa 
perspectiva, temos a seguinte avaliação de um dos professores:

Considerando que nós formamos para a docência para os anos 

iniciais do Ensino Fundamental, para a Educação Infantil. 

Entretanto esse trabalho da Educação Infantil eu acredito que 

ele é bastante frágil ainda, considerando que nós professo-

res universitários temos pouca discussão e a nossa formação 

ainda é muito restrita na área da infância. [...] Temos uma boa 

discussão política no curso [...], temos uma boa discussão sobre 

[...] Pesquisa Educacional [...] Então esse professor sai com um 

olhar investigativo, com esse olhar um pouco mais reflexivo 

em relação à escola [...], pelo menos teoricamente o curso está 

trabalhando para isso. (P.F.9).

Fica evidente que o objetivo primeiro do curso é habili-
tar para a Educação Infantil e para as séries iniciais do Ensino 
Fundamental. Porém, percebemos nas falas dos sujeitos quando 
avaliam o perfil de professor que o curso está formando uma 
deficiência na habilitação para a Educação Infantil. Como esperar 
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que aconteça um trabalho mais efetivo em relação à infância se 
os próprios sujeitos reconhecem falhas em sua formação?

Outra questão observada e que nos chama atenção, 
presente na fala de um sujeito é que: “esse professor sai com 
um olhar investigativo, com esse olhar um pouco mais refle-
xivo em relação à escola”, mas que não elimina, nos parece 
uma espécie de conformismo ou um desânimo por parte dos 
professores-formadores, isto é, diante dos problemas de forma-
ção percebidos, querem acreditar que há tentativas de acertar 
intenções é o que não falta a eles. Esses docentes registram que 
os alunos do curso têm mudado o perfil desde a implantação do 
curso. No início eram essencialmente professores que estavam 
na ativa, havia muitos anos e estavam procurando melhorar 
as condições de trabalho, lutando por uma condição salarial 
mais digna. Esse perfil vem modificando e segundo os sujeitos 
entrevistados, hoje a maioria dos professores em formação no 
curso de Pedagogia não é de professores que tiveram experiên-
cia docente e um mínimo de alunos tem o desejo de tornar-se 
professor. É uma minoria que ingressa no curso com experiência 
profissional em docência, muitos nem sabem o que vem fazer 
ali, e outros ainda admitem que só estão cursando Pedagogia 
por pura falta de oportunidade para fazer outro curso.

É preocupante quando se constata que a maioria dos 
alunos, hoje faz o curso por escolher a forma mais fácil de entrar 
na universidade ou por pura falta de opção. As falas a seguir, 
dizem melhor sobre essa situação:

Sempre no primeiro dia de aula eu pergunto por que da esco-

lha da Pedagogia [...] e dá pra perceber que a maioria escolheu 

o curso por conta da falta de opção, por ser o vestibular que

eles imaginam mais fácil [...]. Então é baseado num mito que
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eles têm procurado o curso de Pedagogia, mas se pudessem 

boa parte deles fariam um outro curso, então na realidade 

nós estamos formando aqui dentro não só um profissional, 

mas a sedução do desejo de ser esse profissional, que é uma 

coisa que eu acho que a gente precisa se atentar muito bem 

pra isso porque quando você forma a partir de um desejo você 

mobiliza o saber de um jeito, né? (P.F.4).

[...] as primeiras turmas que foram formadas pelo curso 

desde1990, faziam parte de outra realidade. A maioria já atua-

va como professores há vários anos e a graduação era só uma 

complementação na experiência que já tinham de sala de aula. 

A partir de 2000 a situação se inverteu, hoje um ou outro tem 

alguma experiência em sala de aula, a grande maioria nunca 

entrou em sala de aula e muitos nem têm ideia do que vem a 

ser um Pedagogo quando iniciam o curso. [...] Os primeiros 

dias desses estagiários são muito chocantes. Eles se apavoram 

com as dificuldades encontradas e denunciam isso aqui na 

universidade. (P.F.5).

Os professores-formadores veem claramente a fragilidade 
da formação oferecida, e conhecem bem o perfil desse aluno que 
chega ao curso “por conta da falta de opção” ou por “ser o vesti-
bular que eles imaginavam mais fácil”. Sabem que as primeiras 
noções do processo de ensino aprendizagem no curso efetivarão 
com experiências nas escolas. 

Também há uma fragilidade no trabalho pedagógico por 
eles desenvolvido durante as práticas pedagógicas e durante 
os estágios. Isso é patente quando os sujeitos falam da tarefa 
de conquistar esse aluno para ser professor. Também falam de 
sucessos, de conquistas, de objetivo alcançado e principalmente 
quando seus alunos, no final do curso, falam que “se decidiram 
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e sabem agora o que querem e mostram uma vontade em mudar 
a realidade vivenciada nas escolas”.

Um dado que surpreendeu foi o nível de profundidade 
de reflexões que estão presentes nas falas dos sujeitos e a cons-
ciência que têm sobre as deficiências na formação que promo-
vem. Admitem que o curso tenha deixado a desejar em muitos 
aspectos, sobretudo na “falta de formação política” que se 
revela no momento dos estágios, quando os professores em 
formação se deparam com problemas reais e têm dificuldade 
em administrá-los. Percebem a falha de um trabalho em parce-
ria com a escola e a universidade, que produza uma “formação 
continuada”, no acompanhamento do trabalho dos professores 
egressos. Outra dificuldade está na formação de professores 
para a alfabetização. Está faltando centrar mais a formação 
no processo de ensinar e aprender, aproximando os alunos 
do curso desde os primeiros semestres das vivências escolares 
“comprometendo-os com os processos educacionais”.

É recorrente na fala dos professores-formadores reclamações 
sobre uma incoerência entre o discurso efetuado na universidade 
e a prática efetiva nas escolas. Essa incompreensão em ligar as 
concepções teóricas e suas práticas no momento dos estágios, ou 
mesmo em trabalhos de exposições teóricas realizadas em sala 
ou ainda nos escritos dos alunos, apresenta confusões teóricas 
acentuadas. A fala a seguir ilustra essas queixas:

Se você compreende o processo ensino/aprendizagem, se 

você compreende a construção humana a partir de determi-

nados modelos você está significando sua prática pedagógica 

a partir de uma concepção. É preciso ter clareza disso porque 

o nosso aluno estuda determinados pensadores e depois na

sua prática ele até sabe falar algumas coisas básicas desses
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pensadores, mas não sabe o que significa esse conteúdo na 

prática pedagógica. É comum perceber isso nas pesquisas reali-

zadas nas escolas, é possível perceber que os professores falam 

de Piaget, falam de Vigotski, mas sem entender e diferenciar 

esses pensadores de outras correntes e isso revela um sentido 

para a prática pedagógica. O professor que de repente na sua 

prática trabalha de forma comportamentalista, mas tem um 

discurso fenomenológico, ou seja, dois pensamentos comple-

tamente divergentes. (P.F.8).

Outro sujeito percebe que as questões pedagógicas do 
currículo têm sido deixadas em segundo plano e a pesquisa tem 
se tornado o centro desse currículo. Vê-se aí a necessidade de 
um trabalho mais coeso entre o pedagógico e a pesquisa. A gran-
de crítica nesse momento ocorre quando um sujeito lembra que 
esse curso não é de mestrado ou de doutorado, muito embora 
se incentive para que os alunos alcancem esses degraus. Mas 
fica claro em sua fala que a essência desse currículo deve estar 
voltada à formação docente para a Educação Infantil e para as 
séries iniciais do Ensino Fundamental. Como podemos ver em 
seu depoimento:

Eu entendo que o pedagógico é um dos eixos do curso e não 

da pesquisa apenas. Não deveria ocorrer um trabalho de 

forma paralelo, pesquisa de um lado e pedagógico do outro, 

mas imbricado, interagindo esses dois eixos. Nós fizemos essa 

discussão ela não é uma discussão tranquila porque aparece 

muito os professores defendendo sua área, cada um querendo 

defender uma área. Eu penso que o momento está exigindo 

que a gente possibilite uma melhor formação nessa parte 
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pedagógica porque poucos desses futuros professores serão 

assim “o pesquisador profissional”. (P.F.1).

Afirmam que as ações são isoladas, que planejam e execu-
tam suas atividades sem conhecer e se envolver com o trabalho 
dos colegas em um mesmo semestre, por exemplo. A fala abaixo 
ilustra esse cenário de encontros e desencontros, de tentativas 
de acertos e de percepção das deficiências na formação desse 
professor Pedagogo:

Olha, [...] um peso grande foi dado para a questão do pesqui-

sador, para a formação do pesquisador e aí a parte pedagógica 

[...] perdeu, inclusive com a retirada de disciplinas como o 

Currículo, a diminuição da carga horária da Didática porque 

nós na graduação não deixamos muito definido se estamos 

formando professores ou pesquisadores. [...] Ele dá conta de 

compreender a complexidade de uma escola, das relações 

escolares? Bom, o que a Filosofia vê nesse profissional, o que 

a Sociologia vê lá no final da formação desse profissional, não 

há um encontro dessas áreas no final da formação, na parte 

pedagógica. (P.F.1). 

Segundo os sujeitos dessa pesquisa, os futuros professo-
res passam a maior parte do curso preocupados em escrever 
seus TCC, em aprender escrever uma monografia e isso não 
vai além de uma atividade de iniciação científica. Esse traba-
lho até é reconhecido pelos sujeitos como de grande importân-
cia porque percebem que estas atividades têm proporcionado 
um trabalho de equipe entre os professores-formadores que 
participam das bancas e das conferências públicas quando os 
trabalhos são apresentados para a comunidade acadêmica. 
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Porém, reconhecem que a atenção dedicada em formar um 
professor pesquisador não tem o mesmo peso quando se olha 
para a formação pedagógica proposta no currículo do curso e 
menor ainda tem sido o trabalho coletivo dos professores.

É voz geral entre eles uma desarticulação de suas práticas, 
nos levando a entender que é patente a vontade de mudar essa 
mentalidade. Há também um debate interno explicitado nas 
falas de uma espécie de “reformulação curricular permanen-
te” com tentativas de melhorar essa formação promovida no 
curso. Os professores do curso conseguem perceber que essas 
mudanças precisam partir deles mesmos.

[...] estamos pensando para o ano que vem em fazer inclusi-

ve uma Filosofia e uma Sociologia no final do curso, ou seja, 

disciplinas de Fundamentos no início do curso, no meio e no 

final justamente para evitar essa perda dos fundamentos no 

decorrer do curso. Isso já foi percebido pelos professores-for-

madores do curso e estamos pensando em modificar para a 

grade nova (P.F.3).

[...] e aí eu sempre digo assim que é muito difícil você asse-

gurar num projeto curricular uma mudança, porque ou a 

gente consegue ressignificar essa mudança em nós mesmos 

que somos professores-formadores de professores, ou então vai 

ficar sempre só no papel [...] (P.F.9).

[...] Eu analiso assim, até eu cheguei acompanhar os estágios, 

eu não sei se é questão de dar prioridade a uma ou outra disci-

plina, eu acho que deveria ser pensado o curso com um todo, 

desde o primeiro semestre, o segundo semestre, independente 

se a disciplina é de área voltada para a pesquisa, ou seja, pensar 

o todo do curso [...] (P.F.7).
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Outros dramas são sabidos e ditos pela maioria dos 
sujeitos da pesquisa, mas em geral quando falam do trabalho 
pedagógico que desenvolvem, reconhecem que algumas ativi-
dades são realizadas em conjunto, mas de forma muito tímida. 
No projeto curricular do curso é pensado esse trabalho interdis-
ciplinar, porém os professores admitem que não desenvolvem 
um trabalho articulado com os colegas de outras disciplinas.

Alguns dos professores percebem que se revelam nas 
práticas pedagógicas dos estudantes, ações interdisciplinares, 
mas admitem que isso seja um mérito da dedicação do aluno ao 
buscar compreender como esse processo ocorre. Acreditam os 
sujeitos que a compreensão sobre a interdisciplinaridade tem 
ficado a mercê dos alunos e que se tem ações interdisciplinares 
sendo desencadeadas é muito mais por acaso do que proposita-
damente. As falas abaixo revelam essa indignação:

Eu acho que nós trabalhamos ainda muito em gavetas [...]. 

O aluno é dividido em partes e se ele (aluno do curso) quiser 

entender de forma interdisciplinar é ele que está fazendo a 

junção dos conhecimentos na cabeça dele. [...] quando o aluno 

chama atenção é que percebemos que é possível esse trabalho 

com o outro colega, com as outras disciplinas. E fica assim o 

aluno ‘caixinha’ e nós ‘caixinha’. (P.F.7).

Como é que nós vamos esperar ou cobrar que o professor que 

está saindo daqui, que vai lá para a escola de Educação Básica 

trabalhar, ele de conta de trabalhar numa perspectiva inter-

disciplinar [...] se nós não damos conta de trabalhar assim? 

[...] Nós da Universidade também não estamos trabalhamos 

nessa perspectiva então como é que vamos querer que o nosso 

professor trabalhe assim? (P.F.9).
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Quando os sujeitos se referem à formação promovida pelo 
curso como um todo ou ao trabalho interdisciplinar, percebo 
que as críticas se acentuam como nessa voz: “nós não buscamos 
um trabalho articulado com os demais colegas” ou nessa voz: 
“quando o aluno chama atenção é que percebemos que é possí-
vel esse trabalho com o outro colega, com as outras disciplinas”. 
Referindo-se ao trabalho coletivo, os sujeitos percebem que em 
meio às falhas apontadas por eles, acontecem ações positivas 
que são objetivo do curso, porém “mais por acaso do que por 
ter sido planejado em conjunto”.

Para avançar nesse processo de formação, com a “cara 
da pedagogia” desde o início do curso, o sujeito a seguir propõe 
uma inversão total do currículo. Sugere que as disciplinas de 
habilitação específica como as metodologias deveriam ser ofere-
cidas desde os primeiros semestres, acontecendo junto com as 
disciplinas de fundamentos. 

Ouvindo diferentes vozes, é possível perceber que o currí-
culo do curso de Pedagogia sofre reformulações frequentes e 
interpretações diferentes. A voz de um mesmo sujeito nos reve-
la essas interpretações curriculares variadas. Percebe que há 
uma busca permanente de ampliar a formação desse Pedagogo, 
porém, entende que as ações desencadeadas não conseguem 
dar consistência na formação que se propõe, destacando a 
preocupação com uma formação mais consubstanciada para 
a alfabetização. Em outros momentos olham para a própria 
prática e acreditam que se houvesse um maior envolvimento 
dos professores do curso com o pedagógico, essas deficiências 
seriam superadas. 

A despeito dessa reflexão, de um modo geral enxergam a 
relação universidade/escola com um paradoxo, pois denunciam 
essa relação como sendo ao mesmo tempo o que tem impedido 
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uma prática mais coerente com as teorias que são trabalhadas 
no curso e o seu contrário, como a relação que pode, acreditam 
os sujeitos, auxiliar a prática pedagógica para uma formação 
mais consistente.

Entendo então, que a as mudanças que ocorreram e vêm 
ocorrendo neste currículo são aqui evidenciadas como as neces-
sidades locais, sentidas pelos professores-formadores. Um valor 
muito grande é dado à comissão que se organiza para pensar 
esse currículo, que discute e escreve a proposta. As falas dos 
sujeitos que se seguem destacam como esse processo de discus-
são curricular vem acontecendo no interior do curso. Com críti-
cas severas, percebem que o grupo que escreve a proposta é 
muito restrito, portanto, podendo não expressar nesse currículo 
o pensamento da maioria dos professores do curso.

A necessidade de que as discussões curriculares sejam 
ampliadas para que toda a comunidade acadêmica se expresse 
é percebido pelo sujeito a seguir. Este propõe a superação de 
discussões com interesses curriculares pessoais como já revela-
dos nesse estudo, como a ocorrência de divisão de cargas horá-
rias entre professores preocupados em assegurar suas áreas 
originais da época do seu ingresso. 

Embora com menos frequência os sujeitos ouvidos 
refiram-se a uma elitização do pensamento dos colegas. Há, 
porém uma fala que revela ocorrer uma seleção velada entre os 
professores-formadores do curso, dividindo-os em professores 
que pensam e escrevem as propostas curriculares e profes-
sores que “participam referendando” os põem em execu-
ção. Também chama à atenção para o currículo do curso de 
Pedagogia, dizendo que carece de um tom mais “pedagogo” 
por perceber que os processos que ocorrem no interior das 
escolas são pouco considerados, a exemplo das discussões 
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sobre a escola organizada por ciclos que não está contempla-
da nas discussões curriculares.

Alguns docentes destacam a ênfase teórica e sua desarti-
culação com as práticas pedagógicas. Há uma crítica apontando 
que é percebido pelos sujeitos que promovem uma formação 
ainda muito conteudista. Alguns sujeitos que eu ouvi dizem 
que vem acontecendo um trabalho isolado das disciplinas como 
um todo. Destacam o estágio como centralizador, como ponto 
culminante dessa formação docente. Percebem as falhas que 
esse currículo desarticulado tem proporcionado. Informam 
sobre uma “separação das disciplinas da formação”, “sem uma 
articulação” quando constatam que o aluno em formação chega 
ao final do curso apresentando dificuldades tão sérias que pare-
cem não ter apreendido nada. Essas duas falas são um exemplo 
desse desencanto:

Também há a divisão entre a pesquisa e o estágio, as próprias 

áreas que deveriam ter uma afinidade, eu me refiro às discipli-

nas das áreas pedagógicas como a Didática e as Metodologias 

de Ensino também ficam separadas nesse momento do estágio. 

Então dá a impressão de que quando chega ao estágio é um 

momento que parece que ali é que vai começar tudo (P.F.1).

Quando trabalhei no estágio parecia que o aluno não tinha 

estudado nada ainda, que ele ia começar o curso, desde as 

coisas mais básicas como fazer um planejamento de uma aula. 

Parece que ele não havia estudado nada lá na Didática, lá nas 

Metodologias, então nós tínhamos momentos muito distan-

tes dentro do curso, era uma coisa bastante solta, eu sempre 

dizia que nós tínhamos três cursos em um, isso está explicitado 

na proposta atual, que era o momento dos Fundamentos, o 
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momento das Metodologias e o momento dos Estágios sem 

uma articulação entre esses três momentos (P.F.9).

Afirma-se que falta ênfase na pesquisa e que os alunos 
chegam ao final do curso sem apreender os conteúdos trabalha-
dos nas disciplinas em geral e inclui a pesquisa como disciplina 
que sempre deixa a desejar. Assim ele se pronuncia:

O nosso aluno precisa da Sociologia para entender desse 

espaço que nós ocupamos, nós temos que dar maior ênfase 

a Filosofia, valorizar a pesquisa. [...]. E quando o aluno chega 

lá no final do curso ele não consegue trabalhar justamente 

com base nessas disciplinas que ficaram a desejar e eu incluo 

aí a pesquisa. [...] A questão da Antropologia, da Filosofia, da 

Sociologia, a meu ver não é que elas deixam a desejar, elas são 

pouco trabalhadas e sem falar da questão dos clássicos que eu 

me convenci de que a Universidade tem que se voltar para o 

trabalho com os clássicos e não com seus intérpretes, intér-

pretes de intérpretes que foi no meio do caminho são desvir-

tuados. Trabalha-se com a interpretação da interpretação e se 

perde o verdadeiro sentido das coisas (P.F.7).

Alguns depoimentos reforçam a percepção de seus 
colegas sobre a ênfase dada ao estágio, entendendo que nesse 
momento fica depositada toda a responsabilidade pela formação 
desse futuro professor. Percebem também como anteriormen-
te já foi levantado, que vem acontecendo um trabalho como 
“uma coisa bastante solta” entre as disciplinas do currículo. 
Então, são feitas críticas à formação promovida no curso, confir-
mando que os professores chegam às escolas, após concluir 
o curso e tem tido muita dificuldade, principalmente para
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trabalhar com o diferente. Ainda reflete sobre as disciplinas de 
Antropologia, Filosofia e Sociologia, quando percebe que não é 
que falta carga horária para elas ou coisa do gênero, mas acaba 
por fazer uma crítica ao dizer que o problema está em utilizar os 
teóricos de maneira superficial, abandonando, assim, os teóricos 
clássicos sem uma exploração mais detida como esses autores 
merecem ser tratados.

Considerações finais

De maneira menos frequente percebo um otimismo em 
relação à formação promovida no curso de Pedagogia. Nessa 
“guerra dos culpados”, porque ao que nos parece estamos 
sempre procurando um culpado, um responsável pelos proble-
mas da educação de modo geral. Quando se usam nos espaços da 
formação expressões como: “aqui dentro da universidade” e “a 
realidade lá de fora” me parece que já evidencia um problema 
nessa formação, uma fragmentação na formação promovida. 
Pois se entendermos que tanto escola como universidade são 
espaços formativos e que seus protagonistas devem trabalhar de 
forma coletiva, estaremos eliminando essas barreiras espaciais 
e substituindo as divergências de concepções por uma formação 
construída através da reflexão coletiva. 

É recorrente nas falas dos sujeitos a percepção de que o 
currículo do curso de Pedagogia tem um peso muito grande na 
formação de professores pesquisadores. Veem que essa carac-
terística do currículo tem prejudicado outras áreas de forma-
ção como a Didática, o Currículo e as Práticas de Ensino que 
têm uma carga horária insignificante, se comparada com as 
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disciplinas de Pesquisa Educacional que perpassam todos os 
semestres do curso. 

Percebo nas falas dos sujeitos entrevistados uma preocu-
pação em realizar um trabalho coletivo que envolvesse todas as 
disciplinas do currículo e que não separasse o curso em momen-
tos como vem sendo aqui, salvo melhor juízo, evidenciado. 
Atividades com disciplinas introdutórias de formação geral, 
atividades com disciplinas de formação específica ou metodo-
lógica, atividades com os estágios e as disciplinas de Pesquisa 
perpassando por todos estes momentos também resultando em 
um trabalho separado do todo deste currículo.

É recorrente nas falas dos professores-formadores que 
vem ocorrendo ênfase em uma ou outra área do currículo em 
detrimento de outras que têm ficado sem a devida atenção. 
O que nos chama atenção é que há uma variedade de opiniões 
a esse respeito apontado pelos sujeitos. Em alguns momentos 
essas opiniões se corroboram, em outros momentos elas se 
complementam e em outros momentos, ainda os sujeitos defen-
dem opiniões contrárias a respeito do que veem priorizados no 
currículo do curso e o que veem faltando.

De um modo geral os sujeitos apontam para uma ênfase 
teórica e pouca articulação com as práticas; ênfase numa visão 
“psicologizante” do currículo; visão tecnicista da formação 
profissional; visão dialógica em déficit; ênfase nas disciplinas de 
metodologias; ênfase na pesquisa educacional; ênfase nos está-
gios; falta de acompanhamento das políticas educacionais que 
estão sendo implantadas nas escolas; falta articulação entre as 
práticas, as metodologias; os estágios e as disciplinas de funda-
mentos; falta de ênfase nas disciplinas de Sociologia e Filosofia; 
deficiência de profundidade literária, os autores clássicos são 
deixados de lado dando ênfase a seus intérpretes; ênfase em 
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leituras e debates e pouca ênfase no exercício do registro escrito 
da leitura dessa realidade problematizada; falta de formação 
política consistente; falta ênfase na alfabetização. Alguns sujei-
tos de forma mais geral apontam para uma ênfase na formação 
para o Ensino Fundamental em que as disciplinas de fundamen-
tos e metodologias têm priorizado e sentem que tem ficado a 
desejar uma atenção mais equilibrada para a Educação Infantil, 
uma vez que o curso habilita para essa fase.

Também que há professores-formadores que fazem uma 
análise em que percebem, na formação desenvolvida pelo curso, 
que o nível de consciência sobre essa formação, adquirido pelos 
alunos, é influenciado fundamentalmente no processo forma-
tivo como um todo. Embora uma “ênfase muito grande é dada 
ao estágio”, como se os saberes veiculados pelas outras disci-
plinas e eventos naturais do curso ficassem em segundo plano. 
Até mesmo esquecidos, dessa formação, resultando no arremate 
daquilo que sentencia o outro sujeito escolhido aqui: “os alunos 
vão passando os semestres sem compreender de fato o que é ser 
um profissional da educação”.

Os professores do curso de pedagogia, na sua quase tota-
lidade, falam sobre as mudanças curriculares que promovem 
desde a implantação do primeiro currículo do curso e não escon-
dem que enxergam problemas nessa formação. Percebo que são 
duras as críticas que os próprios sujeitos fazem de suas práticas. 
Eles parecem acreditar que as frequentes reformulações curri-
culares vêm permitindo um exercício reflexivo sobre a própria 
prática. Conforme ouvi desses sujeitos, existem avanços signi-
ficativos com resultados importantes já acontecendo e também 
existem propostas de mudanças que acreditam ser significativas 
para os próximos anos, sobretudo, aquelas que dão uma dimen-
são pedagógica do currículo. 



Ana Lúcia Andruchak

237

Ouvir os professores-formadores e sentir a relação que 
eles têm com a profissão que exercem, permitiu perceber 
que o compromisso com a formação docente está presente o 
tempo todo em suas vozes, em suas ações, em seus registros. 
Igualmente evidencia as idas-e-vindas na construção e recons-
trução do currículo com o objetivo de melhorar a formação 
promovida. Há uma paixão pelo que fazem, deixam esse senti-
mento patente principalmente quando se referem ao trabalho 
mais individual, disciplinar. Enriquecem de exemplos bem suce-
didos, de atividades práticas que aproximam os acadêmicos da 
realidade docente. Não poupam críticas ao próprio trabalho, 
embora fiquem ainda latentes muitos fatores que tem dificul-
tado avanços nesse processo formativo.
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A dimensão espacial e o 
proceder pedagógico 

Orgival Bezerra da Nóbrega Júnior

A qualificação profissional se constitui, cada vez mais, em 
exigência para o bom desempenho de qualquer função no 
ambiente de trabalho. Em se tratando do profissional da educa-
ção, faz-se necessário a construção cotidiana do conhecimento 
aliada a experiência, tal fato, é facilmente constatado ao enfo-
carmos o paradigma educacional emergente.

A intervenção entre a prática educativa e o conhecimento 
teórico deve ser consistente, baseada no pensamento crítico 
e em atitudes de questionamento e curiosidade, na busca de 
um novo fazer profissional, com capacidade de definir objeti-
vos pessoais, organizar e gerir tempos e espaços, auto-avaliar 
e avaliar processos, controlar ritmos, conteúdos e tarefas na 
relação com objetivos, procurar meios e estratégias relevantes, 
enfim ter capacidade de reflexão.

A reflexão implica a imersão consciente do homem no mundo 

de sua experiência, um mundo carregado de conotações, valo-

res, intercâmbios simbólicos, correspondência afetiva, inte-

resses sociais e cenários políticos. O conhecimento acadêmico, 

teórico científico ou técnico, só pode ser considerado instru-

mento do processo de reflexão se for integrado significativa-

mente, não em parcelas isoladas da memória semântica, mas 

em esquemas de pensamento mais genéricos ativados pelo 

indivíduo quando interpreta a realidade concreta em que vive 
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e quando organiza a sua própria experiência. A reflexão não é 

um conhecimento puro, mas sim um conhecimento contami-

nado pelas contingências que poderiam e empregam a própria 

experiência vital (GÓMEZ, 1992, p. 103).

Atualmente, a reflexão é um conceito muito utilizado 
pelos formadores dos profissionais da educação. Essa tendên-
cia contribui para formar professores que venham a refletir 
sobre sua própria prática, na expectativa de que a reflexão seja 
um instrumento de desenvolvimento do pensamento e da ação.

Nessa perspectiva a prática do professor precisa ter, sem 
dúvida, um referencial teórico indispensável para construção 
social do conhecimento, como também, este profissional deve 
ser capaz de refletir sobre a sua prática como um instrumento 
de articulação entre a ação pedagógica e a teoria.

Tal prática, evidentemente, dar-se-á em um determinado 
espaço, o qual resulta de transformações econômicas, condições 
psicológicas e físicas dos indivíduos e das sociedades, particu-
larmente da experiência de vida de cada pessoa e da heran-
ça cultural e coletiva. Essa perspectiva Humanística defende 
a compreensão das relações entre os homens e o seu mundo.

Desse modo, a visualização de um espaço de ação humana 
está calcada na subjetividade, experiência vivida pelo indivíduo, 
pelos grupos sociais, na intuição, nos sentimentos, no espaço 
vivido, privilegiando o singular e não o particular e ao invés da 
explicação, tem a compreensão baseada no mundo real.



Apreendendo o espaço

Concordando com Gomes e Corrêa, consideramos “o espa-
ço ao mesmo tempo como o resultado concreto de um processo 
histórico, e nesse sentido ele possui uma dimensão real e física, 
ou como uma construção simbólica que associa sentido e ideia” 
(2000, p. 335). Ainda, enfocamos que o espaço deve ser conside-
rado como meio de produção segundo Milton Santos.

O espaço se impõe através das condições que ele oferece para 

a produção, para o exercício da política, para o exercício das 

crenças, para o lazer e como condição de “viver bem.” Como 

meio operacional, presta-se a uma atividade objetiva e como 

meio percebido está subordinado a uma atividade subjetiva 

(SANTOS, 1996, p. 45).

No entanto, o espaço pode ser visto como o terreno das 
operações individuais e coletivas, ou como realidade percebida. 
Portanto, o que há são invasões recíprocas entre o operacional 
e o percebido. Ambos têm a técnica como origem e por essa 
via, sua avaliação acaba por ser uma síntese entre o objetivo e 
o subjetivo. Aqui, enfocam-se as técnicas como um conjunto de
meios instrumentais e sociais, com os quais o homem realiza,
produz e ao mesmo tempo cria espaço.

Considerando o espaço apreendido como uma construção 
simbólica, enfocamos o conceito de Paisagem como a manifesta-
ção visual do mundo, vista como um conjunto de formas criadas 
pelo homem, sendo, portanto, a resultante de uma criação que 
se torna um elemento da cultura, refletindo a ação de um povo 
ao longo do tempo.
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Tal conceito está relacionado à noção de lugar, isto é, a 
identidade que a sociedade estabelece com a paisagem, faz dela 
o lugar de vida. A relevância do lugar se traduz nos espaços mais
carregados de sentimentos com os quais as pessoas têm víncu-
los afetivos e subjetivos, logo, o sentimento de pertencer a um
espaço e a sua paisagem faz dele o seu lugar, porque estabelece
identidade com ele. Existe, portanto, uma relação muito estreita
entre o homem e o lugar.

A noção de espaço se constrói com a própria vivência e 
de acordo com Gómez para quem “o conhecimento torne-se um 
processo de reflexão é necessário integrá-los significativamente 
em esquemas de pensamentos” (1992, p. 103). Nesse enfoque 
Humanístico, todo espaço que envolve o homem, seja físico 
ou social, influencia a sua conduta. A realidade é interpretada 
e os fenômenos são observados como parte de um fenômeno 
maior, integral, sendo a paisagem percebida pela pessoa não 
como uma soma de objetos próximos um ao outro, mas de uma 
forma simultânea. Neste sentido, a paisagem é percebida de 
uma forma holística.

Identidade e lugar

As pessoas assimilam conhecimentos, atitudes e valores 
através da observação do que se faz a sua volta. Com isto ela está 
construindo a sua identidade com o lugar, de modo que possa 
resultar em compreensões novas e mais complexas a seu respei-
to. Atualmente, a pós-modernidade aponta para um sujeito que 
está sendo visto como fragmentado, composto não só de uma 
única, mas de várias identidades.



Orgival Bezerra da Nóbrega Júnior

243

A identidade na concepção sociológica clássica, preenche o 

espaço entre o ‘interior’ e o ‘exterior’ – entre o mundo pessoal 

e o mundo público. O ato de que projetamos a ‘nós próprios’ 

nessas identidades culturais, ao mesmo tempo em que inter-

nalizamos seus significados e valores, tornando-os ‘parte de 

nós’, contribui para alinhar nossos sentimentos subjetivos com 

os lugares objetivos que ocupamos no mundo social e cultural 

(HALL, 2003, p. 11).

Esse pensamento aponta para um conceito de identidade 
mais unificado. O sujeito tem um núcleo real, interior, que é 
formado na relação com o outro, isto é, com pessoas importan-
tes para ele, e este núcleo se modifica através do diálogo contí-
nuo com o “exterior”, entrando em contato com as culturas e 
as identidades que esses mundos oferecem.

Diante de tais evidências, os sujeitos envolvidos no proces-
so migratório quando se afastam do seu lugar, modificam as rela-
ções sociais com o seu grupo e com sua origem. Portanto, são nos 
lugares onde acontecem as práticas sociais concretas e através 
delas expomos e fortalecemos a nossa identidade.

O espaço escolar como instituição basilar da nossa socie-
dade, posto também como um lugar de recepção e de perma-
nência daqueles que chegam a uma comunidade, pode ser 
observado, quanto a modos de aceitação desse outro que chega. 
Em tal ambiente, adota-se uma posição e uma orientação seleti-
va frente à cultura, que se concretiza, precisamente, no conteú-
do que se trabalha. As pessoas de diferentes lugares, classes ou 
grupos sociais têm contato com diferentes culturas e diferentes 
formas de entrar em contato com elas.

A instituição educacional acolhe diferentes tipos de 
alunos com diferentes origens e fim social. Para conciliar essa 
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diversidade cultural, o trabalho do professor em um ambien-
te de ensino–aprendizagem precisa ser orientado no senti-
do de amenizar os conflitos e potencializar a aprendizagem. 
De acordo com Sacristán, “o procedimento pedagógico voltado 
a essa questão se dá ao moldarmos o conteúdo abordado para 
poder satisfazer interesses diversos dos alunos, respondendo as 
diferenças dentro da aula com a metodologia adequada” (2000, 
p. 64). Porém, não podemos esquecer que tais alunos, quando
chegam a determinados lugares, trazem seus hábitos culturais,
técnicos e diferentes modos de vida. Diante dessa realidade, os
indivíduos ao construírem os seus lugares, constroem também
as representações sobre eles. Sua permanência e seu cotidiano
vão definindo sua aderência a esses lugares. Por isso, tais
mudanças ou movimento migrantes, significam rupturas que
muitas vezes deixam trauma e a instituição educacional não
pode deixar de considerar essa realidade.

Tal situação pode ser agravada pela dificuldade de rela-
cionamento com os novos lugares. Na visão de Certeau, “‘todo 
lugar próprio’ é alterado por aquilo que, dos outros, já se acha 
nele” (1994, p. 110). Partindo desse princípio, podemos afirmar 
que o lugar é construído e alterado pela convivência das pessoas, 
suas histórias, a sociedade local, bem como, a ação do indivíduo.

No processo migratório as pessoas rompem com a paisa-
gem e locais de origem e ao chegarem ao novo lugar, elas se 
sentem forçadas a reassumir novas relações e construir, de 
certa forma, novas identidades. Ao mudarmos de lugar, senti-
mos as diferenças das condições materiais nos novos lugares, 
mas também as mudanças relacionadas aos laços afetivos. 
Tais migrantes carregam os traços das culturas, das tradi-
ções, das linguagens e das histórias de vida pelas quais foram 
marcados, eles são o produto de várias histórias e culturas 
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interconectadas. Os que passam por essa situação são obriga-
dos, muitas vezes, a renunciarem a sonhos, a aprender a habitar 
outros lugares, a falar duas línguas culturais, como também 
traduzir e negociar.

Portanto, transpondo este conhecimento em direção ao 
espaço educacional, é fundamental que o professor considere 
essa realidade, devendo, portanto, aproximar o saber educacio-
nal do universo cultural do aluno, bem como, trabalhar com o 
cotidiano do mesmo, considerando toda a carga de afetivida-
de, subjetividade que nasce com a vivência dos lugares, como 
também possibilitar a compreensão a tais alunos de que são 
integrantes do ambiente em que atuam.

A subjetividade do indivíduo está em sua capacidade de 
pensar e refletir. Com isso, ele vai construindo a sua identida-
de com o lugar, de modo que possa resultar em compreensões 
novas e mais complexas a respeito de si mesmo. Logo, a iden-
tidade é uma construção, um efeito, um processo de produção, 
uma relação. O outro cultural é sempre um problema, pois colo-
ca em questão a nossa própria identidade. Portanto, a identida-
de, a diferença e o outro, constituem um problema social que 
não se desvincula do problema pedagógico.

Tal situação evidencia um problema pedagógico porque 
os alunos em uma sociedade atravessada pela diferença, forço-
samente interagem com o outro no próprio espaço educacional, 
mas também porque a questão do outro e da diferença não pode 
deixar de ser matéria de preocupação pedagógica.

O professor em sua dinâmica deve estar atento ao aluno 
migrante, que chega com todas essas diferenças, buscando se 
inserir num novo e diferente ambiente. Sendo assim, compreen-
der a ação educacional como um novo espaço em que o aluno 
habita querendo criar laços e se sentir parte, é fundamental 
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para tal professor, da mesma forma, ter em vista que o mesmo 
é também mediador nesse conjunto de mudanças por que o 
aluno passa.

Espaço e intencionalidade

Dessa forma, cabe ao professor enfocar a compreensão de 
seu próprio espaço de atuação como importante condição para 
a identificação das dificuldades, bem como, do potencial ineren-
te a sua prática. Logo, abordar o espaço educacional com suas 
respectivas dimensões, caracteriza um ponto essencial para o 
entendimento da interação construtiva que se dá na relação, 
professor-aluno.

Devemos estar conscientes de que para analisarmos o espa-
ço próximo, que está sendo vivenciado, precisou levar em conside-
ração a sua relação com outras instâncias especialmente distantes. 
Nesse processo a realidade é o ponto de partida e de chegada.

Essas relações são compreendidas a partir da visualização de 

uma ordem global que busca impor a todos os lugares uma 

única racionalidade, frente a uma ordem local, onde os luga-

res respondem ao mundo segundo os diversos modos de sua 

própria racionalidade. No caso, cada lugar, é, ao mesmo tempo, 

objeto de uma razão global e de uma razão local, convivendo 

dialeticamente (SANTOS, 1996, p. 272).

Ainda quanto ao espaço, há que se considerar um aspec-
to que se dá entre a ação e o objeto; trata-se da intencionali-
dade, já que tal noção é eficaz na contemplação do processo 
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de produção das coisas, considerado como o resultado entre 
o sujeito e seu entorno.

Aqui, enfocamos o fato de que o espaço educacional se 
diferencia dos demais espaços, já que a aprendizagem se dá em 
qualquer lugar vivenciado. Em outros termos, o que diferencia 
a situação de aprendizagem escolar das demais se explica da 
seguinte maneira: inicialmente, porque na escola a construção 
dos saberes é equilibrada, ou seja, tanto o professor quanto o 
projeto pedagógico têm uma intenção, pois existem objetivos 
a serem alcançados, portanto uma seleção do que vai ser ensi-
nado e aprendido; depois, porque a escola não pode se limi-
tar a conectar o conhecimento com a experiência imediata e 
espontânea, devendo ir, além disso, pois ao mesmo tempo ou 
no devido tempo, cabe à educação libertar o aluno do cotidiano, 
fazendo-o superar a experiência imediata para poder alcançar 
conhecimentos mais amplos e perenes; e ainda, porque na esco-
la incidem de forma direta e indireta os valores éticos, políticos 
e estéticos da comunidade, visando à mudança e a melhoria da 
sociedade em geral. 

Logo, a intencionalidade do sujeito voltada ao espaço 
operacional ou percebido nos remete a um melhor esclareci-
mento do que consideramos como técnica, já que o encontro 
das intenções ou objetivos explícitos em um espaço educacional 
com as intenções dos alunos, é que faz o sucesso de uma prática 
educativa, sendo a técnica o conjunto de meios que propicia o 
espaço em evidência.

Aqui, consideramos a palavra técnica com um sentido 
amplo, não se restringindo apenas a equipamentos e instru-
mentos, mas incluindo toda a relação com o meio e seus efeitos. 
O termo tecnologia, após a Revolução Industrial, passou a melhor 
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incorporar esse sentido amplo do verbo grego “tictein”, o qual a 
partir de então, tem seu sentido associado à instrumentalidade.

Dessa forma, Ribnik (2003) engloba a abrangência da 
qual estamos nos referindo para a Tecnologia Educacional nas 
seguintes categorias conceituais: A primeira enfatiza o uso de 
equipamentos e materiais; a segunda, dá ênfase na aplicação da 
teoria de sistema, considerando o conjunto de eventos inter-re-
lacionados que visam a um mesmo objetivo; a terceira catego-
ria conceitual enfatiza a aplicação de conhecimento científico, 
ressaltando a necessidade dessa tecnologia educacional estar 
baseada na ciência.

Portanto, constata-se que em termos conceituais não há 
consenso quanto às várias definições de Tecnologia Educacional, 
consequentemente, há um leque de atividades possíveis volta-
das ao espaço educacional, cujas práticas variam de acordo com 
o local e o tipo de ação.

No momento, em função dessa complexidade tecnoló-
gica, evidenciamos ao ato educacional o sentido de uma peda-
gogia fundada na ética, no respeito à dignidade e na própria 
autonomia do educando, estamos nos referindo à segurança, a 
competência profissional, bem como, a generosidade inerente 
ao professor, já que educar é uma especificidade humana, de 
acordo com Freire (1999).

Heterotopias educacionais

Nesse espaço educacional, objetiva-se provocar rupturas 
e continuidades no processo de apropriação do saber espon-
tâneo ao científico, almeja-se compreender o meio em que 
vivem as diferentes manifestações da natureza, busca-se ir além 
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daquilo que já sabemos, ampliando os conhecimentos acerca da 
presença e do papel da natureza na paisagem local. Também é 
importante conhecer a relação entre as pessoas com o lugar, as 
condições de vida, as relações afetivas, as histórias do lugar em 
que se vive, de outros lugares e a relação entre eles.

Dentro dessa perspectiva, não podemos esquecer que as 
tarefas formais do ato de ensino-aprendizagem precisam ser 
adaptadas à realidade do espaço educacional, também devem 
ser articuladas às opções dos professores e às necessidades dos 
alunos, bem como, à divisão de tempo e dos materiais dispo-
níveis, enfim a todo um modo de vida no espaço em apreço.

A ação do ensino nas aulas não é um puro fluido, embora exis-

tam traços e acontecimentos imprevistos, mas algo regulado 

por padrões metodológicos implícitos na tarefa que se pare-

cem. De fato essa dinâmica é muito fluida, imprevisível, mas 

os esquemas de atividades que a ordenam não. Seu dinamismo 

está, pois, condicionado pela ordem interna da atividade. Se 

conhecermos de antemão um determinado tipo de tarefa que 

um professor vai realizar, pode-se predizer de algum modo 

como transcorrerá sua prática, porque o curso de ação que 

cada tarefa tem segue um plano implícito que regula o seu 

desenvolvimento e se acomoda no transcurso do mesmo. Por 

isso, os estilos pedagógicos dos professores, apesar dos seus 

comportamentos idiossincráticos, são tão parecidos, porque 

as estruturas de tarefas nas quais se concretizam são seme-

lhantes. Se é certo que não há dois professores iguais, nem 

duas situações pedagógicas ou duas aulas idênticas, também é 

verdade que não há nada mais parecido entre si (SACRISTÁN, 

2000, p. 209).
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Portanto, a prática docente pressupõe uma previsão, uma 
organização e uma avaliação de situações que propiciem condi-
ções para que os alunos construam conhecimentos. Essa orga-
nização tem um planejamento de ensino, que possibilita pensar 
de antemão no que se quer e no que se pode fazer em função do 
aluno, como também, da sociedade que se quer construir.

Constata-se que o espaço educacional é um misto, um 
híbrido, um composto de formas, tendo a Tecnologia Educacional 
integrada em seu meio como uma realidade, contribuindo 
como elemento da constituição e transformação desse espaço. 
Certamente, preocupar-se com os problemas tecnológicos, isto 
é, com os processos técnicos, é de fundamental importância para 
identificar e compreender, bem como, apropriar-se dos inúmeros 
espaços propiciados pela profusão tecnológica atual.

Educação a Distância é uma modalidade de Educação em 

que são utilizados meios de comunicação, de veiculação e de 

informação, de meios sistêmicos, com o propósito de educar 

pessoas que, por razões diversas não têm ou não tiveram aces-

so às formas presenciais de Educação (ANDRADE, 2000, p. 82).

Há, portanto, diversas formas espaciais derivadas de um 
espectro que varia do presencial ao virtual. Aqui o virtual não 
deve ser entendido como aquilo que necessariamente se opõe ao 
real. Para evitar essa oposição “fácil e enganosa”, Lévy afirma que 
“[...] o virtual é o que existe em potência e não em ato, o virtual 
tende a atualizar-se, sem ter passado, no entanto à concretização 
efetiva ou formal” (1996, p. 15). Em outras palavras, o virtual seria 
uma realidade existente em estado conceitual.
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Considerações finais

Assim, considerando a disponibilidade dos vários meios 
ofertados pela revolução tecnológica, mas tendo plena consciên-
cia de que os mesmos permitem, mas não garantem qualidade 
ao ato educacional; considerando ainda, a complexidade peda-
gógica do espaço de atuação do professor, bem como, a intencio-
nalidade por parte deste em eleger meios tecnológicos, valores 
e pressupostos teóricos voltados à construção de um espaço de 
ensino-aprendizagem, ou seja, a construção de novos lugares, 
por conseguinte, de novas identidades, apontamos a reflexão da 
prática educacional baseada na realidade como ponto central, 
observando aspectos como a multidimensionalidade inerente 
a dimensão espacial com seus respectivos movimentos inte-
racionais, cujas potencialidades podem e devem ser utilizadas 
pelo professor.

Logo, é fundamental em qualquer espaço propiciado pela 
tecnologia, resgatar o espaço educacional, já que a compreen-
são do mundo físico e social por parte do educando, passa pela 
construção de conhecimentos significativos que têm como refe-
rência sua própria experiência. No entanto, quanto à operacio-
nalização desse novo espaço educacional, evidencia-se o fato 
de que a pedagogia voltada à interatividade se dá em qualquer 
meio, mudam-se apenas os instrumentos. Portanto, as técni-
cas, abordagens e estratégias, constituem os novos desafios 
do professor que tenta ocupar e se apropriar de tal espaço. 
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Como pensar uma sala de aula 
propícia ao desenvolvimento moral

Denise Cortez Fernandes

O ambiente sociomoral de uma instituição de ensino é carac-
terizado, conforme DeVries e Zan, como sendo a rede “de rela-
ções interpessoais que forma a experiência escolar da criança. 
Essa experiência inclui o relacionamento da criança com o 
professor, com as outras crianças, com os estudos e com as 
regras” (1998, p. 17). 

Para Piaget (1994) a qualidade das relações interpes-
soais influencia intensamente no desenvolvimento moral. 
Desta forma, para que uma escola favoreça o desenvolvimento 
da moralidade com autonomia é preciso refletir acerca do tipo 
de ambiente sociomoral que está proporcionando, de forma a 
favorecer e possibilitar relações mais respeitosas e cooperati-
vas. De acordo o mestre genebrino, os indivíduos, quando ainda 
são crianças, possuem uma forma de respeito pelos adultos: 
o respeito unilateral. Tal respeito se constitui em uma relação
do tipo assimétrica e unilateral, em que uma das partes possui
maior poder e autoridade, e a outra se submete, obedecendo às
regras cuja origem lhe são exteriores. Nessa forma de respeito
unilateral existe, na verdade, um “medo” da parte submissa
em ser punido, censurado ou de perder o afeto e os cuidados do
adulto. Resultado, dessa forma, no desenvolvimento da moral
heterônoma: a criança respeita as ordens dos outros (pais, adul-
tos, responsáveis, etc.) porque eles são uma fonte de autoridade.
Deste modo, as regras são obedecidas e respeitadas não por



entenderem sua necessidade ou importância, mas, essencial-
mente, por conformismo e submissão, algo justo é sinônimo de 
obediência. Assim, podemos afirmar que o comportamento de 
tais crianças é regulado por intermédio de mecanismos exter-
nos a sua consciência. Portanto, essa moral é concebida como 
circunstancial, isto é, depende de fatores exteriores.

Por outro lado, na autonomia, permeiam a cooperação e 
o respeito mútuo, a obediência e o respeito pelas ordens origi-
nam-se de uma necessidade interna, uma necessidade moral:
a reciprocidade, isto é, respeitar e ser respeitado. Tal respeito
“constitui-se entre iguais, sendo feita a abstração de qualquer
autoridade” (PIAGET, 1998, p. 75). Por meio da construção do
respeito mútuo, gradativamente, a criança vai trocando suas
relações embasadas exclusivamente na obediência coercitiva,
passando a fundamentá-las pela reciprocidade. Com essa pers-
pectiva de mútua coordenação dos diferentes pontos de vista,
sentimentos e ações, a criança passa a possuir mais possibi-
lidades de elaboração das suas próprias normas de conduta.
Desta forma, inexiste o “medo” de ser punido com sanções
físicas e/ou psicológicas, mas um “temor” de decair aos olhos
do próximo (outro), de não ser concebido como alguém de
valor perante as pessoas significativas na sua vida. Existe, do
mesmo modo, “medo” de decair aos próprios olhos. Nas rela-
ções fundamentadas no respeito mútuo, a ação dos indivíduos
é orientada pela legalidade de fato ou de direito, indo além da
autoridade coercitiva.

Levando em consideração que nas relações de respeito 
unilateral o adulto nunca se encontra no patamar de igualda-
de com a criança, o que predomina nessa forma de relação, 
em detrimento das com respeito mútuo, é o autoritarismo e a 
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coação do adulto, dificultando, dessa maneira, o desenvolvi-
mento moral da criança em direção à autonomia. 

Uma forma de coação é quando as normas antecipa-
damente elaboradas e impostas por quem exerce autoridade 
(adultos), utilizando de artifícios como punições e ameaças para 
que tais normas sejam cumpridas. Dessa maneira, num ambien-
te coercitivo, fica sendo impedido que as crianças vivenciem e 
compreendam a necessidade e importâncias das regras, trans-
mitindo a concepção de que inexiste relação entre refletir e 
obedecer. Já na autonomia, o respeito às normas é proveniente 
da compreensão e da importância de tal relação.

A construção sociomoral na sala de aula

Uma sala de aula (com crianças como alunos) coercitiva é 
caracterizada com o professor utilizando da sua autoridade nas 
relações interpessoais, as aulas são, em sua maioria, expositivas 
e sem diálogo, os exercícios e as atividades são desenvolvidas 
individualmente e o professor é o que toma todas as decisões e 
impõe todas as regras, assim como resolvem os conflitos exis-
tentes entre os alunos, utilizando sanções expiatórias e uma 
linguagem humilhante, demonstrando desconfiança.

Já quando se tem uma sala de aula cooperativa, os profes-
sores se relacionam com os alunos, também exercendo sua auto-
ridade, entretanto, sem a presença do autoritarismo, numa 
relação estabelecida com confiança, originária do respeito 
mútuo. A autoridade nessa relação professor e aluno é necessá-
ria e se fundamenta pela sua legitimidade, isto é, o aluno obede-
ce por sentir que é legítimo o poder proveniente do professor. 
O professor encontra-se numa posição diferente dos alunos, a 
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priori pelo nível de desenvolvimento no qual se encontram, e em 
segundo porque o mestre tem um saber que o aluno ainda não 
possui, sendo responsável pela mediação dos conhecimentos 
e pela construção de um ambiente favorável à aprendizagem. 
Todavia, quando o professor não planeja tais situações, não 
organizando suas aulas e deixando os alunos decidirem tudo, 
os discentes não legitimam sua autoridade, pois não se sentem 
seguros na responsabilidade que este professor deveria exercer, 
ao, ao menos, coordenar.

Tendo em vista que toda e qualquer autoridade “sempre 
exige obediência, ela é comumente confundida com alguma 
forma de poder ou violência. Contudo, a autoridade exclui a 
utilização de meios externos de coerção; onde a força é usada” 
(ARENDT, 1968, p. 129). Na medida em que os alunos não legiti-
mam a autoridade do professor, não o obedecendo, este acaba 
utilizando outros artifícios, como, por exemplo: coerção, recom-
pensas, ameaças, etc., resultando, assim sendo, numa relação 
fundamentada no autoritarismo e sem a devida reflexão acer-
ca das regras e valores. Esses artifícios não são utilizados num 
ambiente de cooperação, no qual os valores são refletidos e as 
regras são previamente elaboradas e reelaboradas pelo grupo, 
adultos e crianças, professores e alunos, a partir das necessidades 
e demandas vivenciadas por eles, com proposições de atividades 
significativas, requerendo a ação e reflexão do sujeito perante 
o objeto, valorizando a interação entre os pares e a cooperação,
pois a coordenação de pontos de vistas só se desenvolve por meio
do contato cooperativo com o outro. Nesse sentido, os conflitos
são vislumbrados como excelentes oportunidades de construção
das regras e valores e, quando preciso, pode haver o empre-
go de sanções por reciprocidade, que encorajam a reparação
e a tomada de consciência, com o emprego de uma linguagem
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respeitosa. Nesse ambiente de cooperação, a autoridade exerci-
da pelo professor possibilita aos alunos se sentirem respeitados 
nas relações interpessoais existem em sala de aula. A vivência 
de tais relações favorece para a coordenação de perspectivas e 
a autorregulação, propiciando relações mais harmônicas entre 
os sujeitos (alunos e professores).

Piaget (1994), desde a década de 1930, vislumbrava a 
necessidade e relevância de se propiciar um ambiente acolhedor 
e respeitoso na ambiente de ensino. Ele apontava que a autono-
mia do sujeito não se desenvolve num ambiente de autoridade 
e opressões (intelectuais e morais) como ocorre em diversas 
instituições de ensino, pois considera que é fundamental para 
a própria formação, a possibilidade de vivências de cooperação. 
Assim, cooperar seria desenvolver trocas operativas de pontos 
de vistas, concepções, informações, opiniões, sentimentos, 
atitudes, num ambiente em que as regras tenham a validade de 
forma democrática para todos (adultos e crianças, professores 
e alunos) e que os valores sejam refletidos e esclarecidos sem 
prescindir da autoridade (imprescindível no processo educati-
vo). É por intermédio desses intercâmbios sociais e da constru-
ção das relações de respeito mútuo que a criança desenvolve a 
moral autônoma e percebe, gradativamente, que os indivíduos 
têm diferentes demandas e maneiras de pensar, sentir e agir.

O favorecimento da construção de um ambiente permeado 
pela reciprocidade e cooperação é relevante para agir nas causas 
da violência. Se o sujeito, seja criança ou adulto, não consegue 
se colocar no lugar do outro, permanece centrado em sua pers-
pectiva, agirá, naturalmente, a favor da sua própria satisfação 
pessoal, desmerecendo e desconsiderando as necessidades do 
outro na relação e, nas situações que surgirem conflitos, fará 
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de tudo para atingir seu bem-estar, mesmo que, para tanto, aja 
agressivamente, negligenciando o bem-estar do outro.

Quanto mais o sujeito desenvolve a moral de forma autô-
noma, maior será sua competência de pensar, sentir e agir 
embasado no seu bem e no bem do outro. Se a moral é consti-
tuída durante a vivência cotidiana, a oferta de um ambiente 
propício para tal desenvolvimento é condição essencial para 
tanto. Algumas investigações constataram as contribuições da 
oferta e construção de ambiente cooperativo para o desen-
volvimento moral (DEVRIES; ZAN, 1998; VINHA, 1997; 2003). 
Essas investigações têm ratificado que o desenvolvimento da 
moralidade possui relação direta com a qualidade mais coope-
rativa ou mais autoritária das relações interpessoais existentes 
nos ambientes sociais em que o sujeito interage (escola, traba-
lho, família, amizades, etc.). Quanto mais o ambiente ofertado 
for cooperativo, maior será o desenvolvimento da moral de 
forma autônoma; quanto mais autoritário for o ambiente, maio-
res serão os níveis de heteronomia construídos. Esses resulta-
dos demonstraram que as crianças inseridas num ambiente 
autoritário e coercitivo apresentaram menor nível de controle 
de suas emoções na resolução dos conflitos e, da mesma forma, 
tiveram dificuldades em coordenar diferentes perspectivas e 
sentimentos quando seus próprios interesses estavam ameaça-
dos. Já as crianças imersas num ambiente democrático e cola-
borativo conseguiam, evidentemente, cooperar mais, tentando 
negociar mais e de maneira mais elaborada, levando em conta 
as diferentes perspectivas, necessidades e sentimentos dos 
outros, alcançando, dessa forma, resultados mais satisfatórios 
para os envolvidos nas relações.

Portanto, numa sala de aula em que o ambiente socio-
moral é permeado com mais cooperação entre os sujeitos e as 
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interações sociais e o desenvolvimento do trabalho em grupo 
são valorizados, consequentemente, existirá mais situações 
conflituosas do que numa sala de aula tradicional, em que exis-
te pouca interação entre os alunos e estes estão sempre sendo 
controlados e suas desavenças são resolvidas pelos adultos 
(professores) (DEVRIES; ZAN, 1998). Todavia, será que é neces-
sário extinguir a existência e o surgimento de toda e qualquer 
desavença na sala de aula? Ou será que tais situações confli-
tuosas podem ser consideradas como sendo relevantes oportu-
nidades para caminhar em direção à melhoria da convivência 
interpessoal e do desenvolvimento da autonomia moral?

Propostas e possibilidades

Piaget aponta que uma das “fontes de progresso no desen-
volvimento dos conhecimentos deve ser procurada nos desequi-
líbrios como tais, que por si só obrigam um sujeito a ultrapassar 
seu estado atual e a procurar o que quer que seja em direções 
novas” (1976, p. 18). Para ele, uma situação conflituosa, seja ela 
cognitiva ou sociomoral, suscitada porque as estruturas já cons-
truídas pelo indivíduo ainda não são suficientes para resolver 
o problema, pode provocar no sujeito o reestabelecimento e a
reorganização do equilíbrio. É nesse movimento de reorgani-
zação e reestabelecimento internos ocorre o desenvolvimento.
Assim, as situações conflituosas não devem ser evitadas, conti-
das ou desconsideradas, tendo em vista que essa incapacida-
de momentânea da criança (aluno) expõe aquilo que ele ainda
necessita desenvolver.

Conforme alguns pesquisadores (DEVRIES; ZAN, 1998; 
LEME, 2006; VINHA, 2003), as situações conflituosas não 
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pertencem, exclusivamente, ao adulto (professor) que, diversas 
vezes, assume a responsabilidade unilateral, solucionando e/
ou impondo como os envolvidos (crianças, alunos) devem agir. 
Nesse sentido, não cabe apenas ao professor resolver os confli-
tos pelos alunos, o que não significa que ele deve omitir-se da 
situação, mas orientá-los neste processo como um mediador. 
Conforme Vinha (2003), a atuação do adulto mais experiente 
numa situação de conflito pode ser no sentido de escutar e perce-
ber o que aconteceu, orientá-los a descrever a situação para todos 
os envolvidos, estimulando-os a demonstrarem o que sentiram, 
bem como pensar nas causas e motivos, além de refletir no que 
poderiam fazer para resolver o conflito de maneira justa para os 
envolvidos, restaurando a harmonia. Também é relevante que 
os envolvidos reflitam acerca do que eles podem fazer para que 
tal conflito não se repita. Nessa perspectiva, portanto, o proces-
so é extremamente fundamental e a solução é consequência da 
intervenção realizada no processo. Essa forma de agir, sentir e 
pensar cooperativamente não é desenvolvida de forma simples 
e natural, é uma construção gradual, num contínuo processo de 
elaboração e reelaboração, mediado pelas intervenções adequa-
das e planejadas para esse fim.

No tocante às intervenções em situações de conflitos, 
percebemos, na pesquisa de Selman (1980), grandes contribui-
ções. Tal autor investigou o desenvolvimento da coordenação de 
pontos de vistas. Boa parte dessas pesquisas se refere à evolução 
das estratégias aplicadas pelos indivíduos em situações de confli-
tos interpessoais. Conforme o pesquisador, o desenvolvimento 
da negociação interpessoal possui relação de dependência com 
a capacidade de o sujeito em perceber, considerar e adotar a 
perspectiva do outro e, tentar coordená-la como se fosse a sua.
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Muitos professores concebem conforme o senso comum 
que seus alunos agem da maneira como agem porque gostam, 
porque suas famílias agem da mesma forma ou por suas carac-
terísticas (inatas) de personalidade. Tal visão reducionista do 
problema faz com que a intervenções docentes sejam apenas 
pontuais e, dessa maneira, ineficazes. Na medida em que passam 
a conhecer de forma reflexiva os processos pelos quais novas 
possibilidades de negociação em situações de conflito são 
construídas pelos alunos (crianças), os professores começam a 
possuir maiores condições para refletir e planejar intervenções 
adequadas para tanto.

É necessário, assim, que seja possibilitado à criança 
experiências de vida social para aprender a viver em grupo, 
vivenciando situações de respeito mútuo, de tolerância com o 
diferente, de honestidade, de diálogos com o outro e de justiça. 
Tognetta e Vinha (2009) apontaram que a justiça não é apreen-
dida por intermédio de lições e/ou teorias sobre determinados 
assuntos, mas, especialmente, pelas experiências de relações 
interpessoais em que as regras são, realmente, necessárias e 
possuem validade para todos, existindo a vivência de situações 
de justiça. Eles também destacam que, além da vivência dos, é 
necessário, ainda, que exista reflexão, levando em conta que a 
moral é um objeto de conhecimento que se aprende de forma 
exclusivamente racional, isto é, a moral como objeto de estudo 
e reflexão. Segundo eles:

Considerando que a transmissão direta de conhecimentos é 

pouco eficaz para fazer com que os valores morais tornem-

-se centrais na personalidade, para a vivência democrática

e cooperativa e para resolver problemas que requerem prin-

cipalmente habilidades cognitivas, interpessoais e afetivas,
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faz-se necessário oferecer nas instituições educativas opor-

tunidades frequentes para a realização de propostas de ativi-

dades sistematizadas que trabalhem os procedimentos da 

educação moral (p. 39).

Tais procedimentos possuem a intenção de possibilitar 
a apropriação racional das normas e valores, favorecendo: a 
construção do conhecimento acerca dos outros, a identificação e 
manifestação dos sentimentos, a apropriação de maneiras mais 
justas e eficazes de solucionar conflitos interpessoais e, conse-
quentemente, o desenvolvimento da autonomia moral. 

Nessa perspectiva, Puig (2004) afirma que a interven-
ção docente precisa ser múltipla, isto é, necessita ser realizada 
em variados níveis educativos: dos sujeitos, de pequenos ou 
grandes grupos, do grupo da sala de aula, da instituição esco-
lar como um todo, etc. Assim sendo, ele concebe que a escola 
precisa trabalhar a educação moral abarcando vias diferentes 
e relacionadas: as relações interpessoais propriamente ditas, 
o currículo escolar e a instituição de ensino como um todo.

Definindo nosso foco nas situações de conflitos interpes-
soais, percebemos que existem algumas propostas que contem-
plam a perspectiva por nós defendida, que suscitam a oferta de 
ambientes reflexivos de modo a possibilitar a construção de 
estruturas cognitivas, afetivas e sociais que façam com que o 
indivíduo aja de maneira mais justa e com assertividade durante 
os conflitos existentes. 

Um exemplo de proposta é de Sastre e Moreno (2002), 
que advogam acerca da necessidade da constituição do proces-
so de ensino e aprendizagem voltado e embasado para solu-
cionar conflitos, assim como para identificar e manifestar os 
sentimentos e as emoções no ambiente escolar. Segundo os 
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pesquisadores, assim como uma criança que nunca aprendeu 
a utilização adequada e científica das operações matemáticas, 
provavelmente, caso não lhe seja oportunizado a construção 
de tais conhecimentos, continuará utilizando procedimentos 
elementares para realizar somas simples, como contar usan-
do os dedos das mãos, do mesmo modo, se não for realizada 
intervenções de ensino e aprendizagem no tocante às ques-
tões morais, a criança poderá recorrer, com mais assiduida-
de, aos procedimentos rudimentares e naturais; no caso das 
relações conflituosas, isto presume deixar-se conduzir por 
emoções, sentimentos e impulsos sem que aja reflexão prece-
dente, processo que a leva a respostas primitivas, como a da 
agredir, por exemplo. Os pesquisadores também propõem que 
o ambiente escolar deve ofertar atividades sistematizadas que
ajudem os alunos a trabalhar sentimentos e emoções individuais
e coletivos, além de tratar com os conflitos de forma colabora-
tiva. Não se trata, portanto, de uma proposta para confeccionar
receitas e manuais para serem aplicados em situações confli-
tuosas ou para tratar dos problemas relacionados aos sentimen-
tos e emoções, mas, fundamentalmente, de propor reflexões
de situações hipotéticas a serem problematizadas, nas quais os
indivíduos (crianças, alunos) tenham a oportunidade de falar e
expressar acerca de sentimentos e emoções dos personagens da
trama fictícia, quais as causas do conflito estabelecido e quais
as possíveis resoluções.

A análise de uma situação conflituosa (presente no cotidia-
no dos alunos) importa distinguir os elementos que o formam, 
como, por exemplo, caracterizar suas causas e consequências. 
Para tanto, é necessário não se prender meramente na mani-
festação imediata da situação, mas é preciso problematizar suas 
origens, levando em conta os sentimentos e emoções das pessoas 
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envolvidas para, assim, coordená-los. Na medida em que tais 
situações propostas são desenvolvidas, os alunos são estimu-
lados, com a mediação do professor, a analisar e refletir seus 
próprios problemas e conflitos, descobrindo quais são as mais 
adequadas resoluções. 

Da mesma forma, Tognetta (2003; 2009) propõe que crian-
ças construam o valor de si, falando acerca si mesmos. Alvitra 
que existam momentos sistematizados pelos professores com a 
finalidade de desenvolver um trabalho com os procedimentos da 
educação moral, como, por exemplo: o debate de dilemas morais, 
a instauração de discussões a partir de conflitos existentes em 
filmes, quadrinhos, músicas, notícias, revistas, literatura infantil, 
bem como atividades de dramatizações e de atividades para falar/
pensar/refletir sobre si e dos outros, como as narrativas e jogos 
para identificar e expressar os sentimentos.

As atividades supracitadas podem ser desenvolvidas 
em pequenos ou grandes grupos, nos quais os alunos podem 
selecionar seus pares e optarem se querem falar sobre como 
se sentem e como esperam que os personagens envolvidos na 
situação conflituosa hipotética sugerida pelo professor estão se 
sentindo. Já em outros momentos, dependendo do contexto e 
das especificidades, as atividades podem ser desenvolvidas de 
forma individual. A participação dos alunos, assim como o falar 
sobre si, pode e deve ser estimulada pelos professores, contudo, 
é importante que seja sempre voluntária e não obrigatória. 

Outra proposta interventiva, pertinente ao ambiente 
escolar, é a instauração de assembleia (PUIG et al., 2000) que é 
caracterizada por encontros periódicos no afã de refletir acerca 
das ações dos participantes. Conforme o pesquisador, a assem-
bleia é o momento/espaço institucional em que a coletivida-
de se reúne para estabelecer reflexões, tomando consciência 

Usuario
Realce
AQUI É AUTOR



Como pensar uma sala de aula propícia ao desenvolvimento moral

266

de si mesmo, de maneira a aperfeiçoar a convivência social. 
Assim, trata-se de um momento/espaço propício para a instau-
ração do exercício da cidadania, ambiente em que as regras 
são construídas e reconstruídas constantemente, debatendo os 
conflitos interpessoais e negociando, de forma problematizada 
e reflexiva, as possibilidades de soluções de conflitos, viven-
ciando a experiência de um ambiente sociomoral democrático 
e permeado pelo respeito mútuo. 

Portanto, assumindo essa perspectiva, a assembleia deve 
se caracterizar como um ambiente no qual alunos e professores 
possam dialogar sobre seus conflitos, almejando compreender 
uns aos outros e exprimindo suas opiniões de forma respeitosa. 
Uma característica relevante da instauração da assembleia é que 
o objetivo dessa proposta é debater sentimentos, emoções, valo-
res e princípios, e, a partir da análise reflexiva destes, construir
colaborativamente as normas de regulação do grupo, bem como
as propostas de solução de conflitos interpessoais. Portanto, a
ênfase está nas especificidades da situação conflituosa, e não
nos sujeitos específicos de uma determinada situação, com os
temas em debate não se referindo ao âmbito privado e indivi-
dual de um aluno, mas ao coletivo.

Ponderações pertinentes

A realização das atividades supracitadas almeja proporcio-
nar oportunidades para que ocorra a reflexão a dispor de valores, 
conhecimento próprio e o conhecimento dos outros, além da 
identificação e manifestação dos sentimentos e emoções e da 
apropriação de maneiras mais justas e eficazes de solucionar os 
conflitos interpessoais existentes no ambiente da sala de aula. 
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Nas instituições de ensino, alunos e professores não 
exercem as mesmas funções e não possuem as mesmas respon-
sabilidades, têm, portanto, uma relação naturalmente assi-
métrica e não estão em igualdade de condições no tocante ao 
desenvolvimento dos aspectos morais. Os papéis que profes-
sores e alunos exercem, os conhecimentos e experiências que 
eles possuem são diferentes, não se pode, em nome igualdade 
e simetria das relações interpessoais em sala de aula, descon-
siderar essas diferenças.

Vislumbramos aqui, que a qualidade do ambiente socio-
moral escolar possui relação direta com trabalho sistematizado 
e desenvolvido no tocante a educação moral, onde as situações 
conflituosas podem assumir um papel relevante em tal educação. 
O que foi proposto é mais do que uma maneira de tratar com 
os problemas oriundos dos conflitos em sala de aula. Também 
não é meramente a constituição de estratégias com objetivo de 
lidar com os conflitos de forma satisfatória, ou de possuir como 
objetivo a simples redução da violência escolar e/ou do declí-
nio da indisciplina dos alunos por intermédio do emprego de 
receitas e procedimentos que acarretem em bons resultados. 
Trata-se, portanto, de possibilitar e problematizar a criação 
de um ambiente sociomoral que oferte momentos de reflexão 
que propiciem a construção da identidade moral dos alunos de 
forma autônoma, auxiliando na constituição de valores morais 
de maneira consciente e crítica, com relações colaborativas e 
sempre com respeito mútuo entre os sujeitos no âmbito de uma 
sala de aula cooperativa socialmente.

Contudo, resta-nos refletir se a realização de tais ativida-
des (ou propostas semelhantes) é capaz, sozinha, de aperfeiçoar 
de forma significativa o desenvolvimento da autonomia moral 
de alunos no âmbito de uma instituição de ensino.
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Quando a vivência docente vem 
antes da formação universitária

Maria Patrícia Costa de Oliveira

Este artigo registra um relato sobre o meu percurso de autofor-
mação no curso de Pedagogia. Nele tento expressar a situação 
inversa que vivi, em relação à maioria dos meus pares, de primei-
ramente ter atuado como professora dos anos iniciais do ensino 
básico, para depois realizar a formação docente específica para 
a área. Outro ponto que abordo é um breve histórico sobre o 
processo de institucionalização da educação infantil no Brasil, que 
é o campo profissional privilegiado da pedagogia, especialmente 
pelo inevitável objetivo educacional do desenvolvimento cogniti-
vo, linguístico e social das crianças. E ao finalizar deixo as minhas 
impressões pessoais sobre o sentido desse segmento educacional, 
da formação e da atuação do pedagogo na atualidade. 

Para concretizar esse trabalho, além das leituras rele-
vantes sobre o tema, realizei algumas visitas de observação em 
alguns CMEI da rede municipal da cidade de Natal, fiz entrevista 
com uma pesquisadora da área como também estabeleci rela-
ções das observações com o que foi estudado teoricamente e 
discutido em sala de aula e na base de iniciação científica.
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Experiência docente antes e 
formação universitária depois

Como estudante do curso de Pedagogia no Campus 
central da UFRN, me encontro inserida em várias situações, em 
sala de aula e fora dela, que me levam a refletir sobre o que é 
proposto no curso e sobre as condições da minha autoformação, 
fruto lógico da minha autonomia de aprendizagem e evolução 
acadêmica, isto é, as práticas e significados das minhas próprias 
estratégias em uma instituição de ensino superior. Em conse-
quências dessas experiências também acabo ressignificando as 
expectativas e representações a respeito da minha futura atua-
ção profissional na Educação. O ambiente acadêmico me leva 
a construção de novos conhecimentos, a realizar observações 
com olhar mais crítico e realista e a ter contato com leituras 
que teorizam a fundamentação do fazer educacional apresen-
tado e discutido na formação universitária. Em outro sentido, 
também me propicia estabelecer associações retrospectivas que 
me fazem refletir sobre a prática docente que já possuo por 
ter trabalhado durante dezesseis anos em escolas particulares. 
Essa reflexão com base nas experiências do passado não são 
apenas revisões retrospectivas, mas também reconstruções 
atualizadas das minhas aprendizagens pedagógicas e do meu 
projeto de futuro profissional.

Minha experiência como professora foi vivida na realida-
de do ensino de rede privada, atuando inicialmente na educa-
ção infantil, onde permaneci por um período de nove anos e 
depois mais sete anos no ensino fundamental I (1º ano ao 5º ano). 
Nesse meu percurso docente pregresso construí um olhar para a 
educação que hoje considero limitado, por apenas ter convivido 
com grupos sociais de classes privilegiadas, de não presenciar 
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no cotidiano da escola os problemas de falta de recursos finan-
ceiros e físicos, como os que se encontram comumente nos esta-
belecimentos públicos. Contudo, mesmo com essa referência 
social de classe superior, a escola que atuei tinha uma proposta 
crítica e inovadora, inspirada em grandes linhas na pedago-
gia sociointeracionista. Sem que se assumisse na escola uma 
denominação rigorosa para a metodologia de ensino (e teoria 
de aprendizagem), se adotava uma abordagem pragmática das 
pedagogias ativas. Realizava-se o fazer educacional baseado 
na interdisciplinaridade, desenvolvida através de Projetos de 
Pesquisa como a metodologia escolhida para formação cultural 
científica dos alunos, e com a mesma importância buscava-se 
estimular os aspectos afetivos e sociais entre as crianças. 

Quando consegui a oportunidade de trabalhar nessa insti-
tuição privada eu era aluna do curso de História na UFRN, sendo 
uma licenciatura isso facilitou a entrada na minha primeira 
experiência profissional como professora. O começo da minha 
carreira docente foi possível porque naquele período ainda 
não havia a exigência e a fiscalização do MEC no sentido de só 
poder atuar na Educação Infantil quem tivesse o diploma do 
Magistério do ensino médio ou o curso de Pedagogia. Também 
me sentia motivada e confiante para enfrentar a realidade de 
ser professora de crianças. Em nossa sociedade existe entre as 
pessoas observações e comentários como: “você gosta muito 
de criança e tem tudo para ser uma professora”. Isso aconteceu 
comigo e realmente sempre tive essa identificação e facilidade 
de aproximação, o que fazia com que as crianças se sentissem a 
vontade comigo. Entretanto, arriscava-me no ensino de crian-
ças, por não ter estudado no curso de História de forma mais 
direcionada para a educação de crianças, já que o curso prepa-
rava professores para as séries finais do ensino fundamental e 
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para o ensino médio. Mesmo assim, sobre a psicologia do desen-
volvimento infantil, me senti à vontade nesse convívio e prática 
educativa. Nesse clima de identificação comecei a me sentir 
curiosa para buscar entender a criança e também poder atuar 
com segurança como professora.

Foi nesse cenário, inicialmente, do envolvimento com 
as relações afetivas e de descoberta pedagógica da educação 
infantil que houve em mim um encantamento pelo ensino para 
crianças. E logo cedo experimentei em minha docência essa 
constância da afetividade em meus atos com meus alunos, e 
hoje vejo esse sentimento justificado em escritos teóricos sobre 
esse tema: “[...] De fato, a afetividade autêntica, que move a 
dinâmica emocional investida em qualquer relação pedagógi-
ca, está inevitavelmente presente na prática dos professores” 
(FERREIRA, 2012, p. 171).

Mesmo ainda tateando na compreensão sobre o papel 
social e pedagógico da afetividade em minha experiência profis-
sional como iniciante, sem ainda ter segurança em fundamenta-
ções teóricas, na minha intuição eu sentia que esse clima mútuo 
entre mim e meus alunos viabilizava uma melhor construção da 
minha identidade enquanto professora. Essa motivação também 
era um suporte importante no desenvolvimento emocional e 
cognitivo dos meus alunos. Era muito gratificante e envolvente 
presenciar as descobertas feitas por eles nas pesquisas, e me 
surpreendia vê-los, tão pequenos, pesquisando e apresentando 
fatos relacionados, por exemplo, aos animais explorados em 
estudos que até então para mim, que fora educada em escola 
tradicional, constituía-se como algo distante para essa faixa 
etária. Também fiquei fascinada em conhecer o processo de alfa-
betização na perspectiva de Emília Ferreiro, em que é “errando” 

Usuario
Realce
AQUI É AUTOR



Maria Patrícia Costa de Oliveira

274

(elaboração de hipóteses) que se descobria a relação entre a 
escrita e a fala. 

Também me envolvi prazerosamente com a ludicidade 
nos jogos e nos diversos tipos de materiais concretos para explo-
rar o pensamento lógico-matemático. Todos esses momentos de 
atividade eram ricos de interação e descobertas entre alunos e 
professora, proporcionando a socialização dos conhecimentos 
e também dos relacionamentos. Pois se aprendia a respeitar 
a ideia do colega, a hora para cada um falar, de participar do 
registro da rotina diária, tinham espaço nas rodas de conver-
sas para expressar sentimentos, questionamentos, sugestões 
e outras necessidades que iam surgindo no desencadear das 
atividades. Igualmente, não posso deixar de relatar situações 
referentes a conflitos entre os alunos e a não aceitação de alguns 
combinados (regras) da sala que favoreciam diálogos, reflexões 
e pedidos de desculpas e construção de novos comportamentos.

Vivendo essa realidade profissional e pedagógica insti-
gante surgiu em mim, à necessidade de voltar à universidade 
para dessa vez estudar Pedagogia e assim, poder fundamentar 
a minha prática e buscar o diploma formal, imaginando que 
dessa forma me apropriaria melhor das teorias do ensino e 
do desenvolvimento infantil. Com esse relato também tento 
fazer um exercício reflexivo, que segundo Josso (2004) é a partir 
do observado, do percebido e do que é sentido que a vivência 
atinge o status de experiência. Logo, pretendo transformar o 
relato sobre a minha vivência em uma reflexão sobre a expe-
riência, potencialmente reorganizadora dos meus conhecimen-
tos e aprendizados. É com esse sentido que intento registrar 
esse recorte de minha vida, que considero o início de uma 
retomada acadêmica, o que de certa maneira delineou-se em 
um processo inverso ao que comumente acontece em nossa 

Usuario
Realce
AQUI É TÍTULO



Quando a vivência docente vem antes da formação universitária

275

cultura profissional, na qual a formação antecede à atuação. 
Quero expressar a importância de poder refletir, desconstruir e 
reconstruir os conhecimentos já existentes, contribuindo para 
uma autoformação mais consciente do que sou e do que posso 
ser como ser em constante busca de realização, na profissão e 
na vida pessoal.

Um pouco da história e da política 
da educação infantil no Brasil

Associado aos estudos da base de pesquisa na universi-
dade também estou cursando neste semestre a disciplina sobre 
Educação Infantil. As correspondências estabelecidas nas duas 
situações, a iniciação científica e as disciplinas de fundamen-
tos, estão me ajudando a ter uma melhor compreensão deste 
segmento e esclarecimentos de fatos até então conhecidos de 
maneira intuitiva. Dentre eles acho pertinente explorar algo 
da dimensão histórica e política da educação infantil no Brasil, 
sendo esclarecedor falar um pouco sobre a história da luta da 
institucionalização desse nível de ensino em nosso país. 

O histórico nacional da Educação Infantil, nos últimos 30 
anos, mostra a busca pelo reconhecimento de sua institucionali-
zação. Apesar de esse aspecto ter sido citado como formalmente 
garantido desde 1988, na Constituição Federal, quando nela está 
afirmada que a educação infantil é a primeira etapa da educação 
básica, e definindo claramente que o atendimento em creche e 
pré-escola é um direito da criança de 0 a 6 anos de idade e dever 
do Estado. Outros textos legais que prosseguem e fazem menção 
a esse aspecto são: o Estatuto da Criança e do Adolescente – 
1990, em seguida vem a LDBEN-1996, que reafirma as decisões 
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da Constituição Federal como, por exemplo, no Art., 30 que diz: 
a educação infantil deve ser oferecida nos níveis de creche e 
pré-escola. Essa realidade ainda não chegou a ser concretizada 
e continua sendo alvo de movimentações da educação nacional, 
que busca a consolidação do direito assegurado pelas leis, para 
as crianças brasileiras.

No ano de 2007, o atendimento em creches a crianças de 0 
a 3 anos de idade, em rede municipal, conforme a LDBEN, deve-
ria sair da tutela da assistência social e passar para a educação. 
Em âmbito local, para a Administração da cidade de Natal, essa 
reintegração das creches na educação infantil acompanhou 
a transformação que aconteceu em todo o país, que foi entre 
os anos de 2007 e 2008. Até então, só havia sete CMEI-Centro 
Municipal de Educação Infantil na cidade e mesmo assim, não 
ofereciam creches, funcionando apenas a pré-escola. Em 2008, 
esses centros foram integrados, compreendendo tanto as creches 
quanto as pré-escolas. Porém, atualmente os CMEI ainda neces-
sitam de uma maior intervenção de financiamento público para 
melhor atender ao número de crianças, que não conseguiram o 
acesso nessa rede de ensino por falta de escolas, principalmente 
quando nos referimos às creches, por continuarem sendo um 
pequeno número de estabelecimentos que não conseguem suprir 
a procura. (Veremos esses dados no gráfico mais adiante).

Mesmo assim, ao levar em consideração os aspectos acima 
citados e diferentemente da imagem preconceituosa que tinha 
desses estabelecimentos públicos, constatei que as escolas públi-
cas estão na busca de desenvolver uma pedagogia semelhan-
te ao que para mim era uma realidade válida somente para as 
escolas privadas. Ao perceber que as atividades registradas em 
murais, algumas ações, a rotina estabelecida e as intervenções 
das professoras com os alunos seguem as referências de teóricos 
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das pedagogias ativas, que deixaram contribuições importan-
tes sobre o desenvolvimento infantil. Como também constatei 
que mostravam preocupação em exercer o cuidar e o educar, 
na medida do possível, ao considerarem as especificidades e as 
adequações importantes para a infância. Respeitar e compreen-
der essa demanda, com compromisso social na prática docente 
das professoras da rede pública, se torna ainda mais justificada. 
Efetivamente, pesquisas crescentes sobre esse tema reafirmam 
a importância dos primeiros anos de vida para o desenvolvi-
mento biológico, cognitivo, emocional e social da criança. Esses 
critérios socioeducativos abrangentes, como forma de melhorar 
e atender as necessidades das crianças, especialmente para os 
grupos sociais mais desfavorecidos, população que normalmen-
te só tem acesso aos serviços públicos. 

Minhas impressões atuais como 
pedagoga em formação 

O interesse de escrever esse relato, retrospectivo (meu 
passado como professora) e prospectivo (minha expectativa 
como pedagoga formada), surgiu no momento em que visitei 
pela primeira vez um CMEI da rede de ensino de Natal, como 
atividade proposta pelo orientador da base de iniciação cien-
tífica na qual faço parte. Nesta oportunidade pude observar 
que, nas instituições públicas que conheci a partir dessa visi-
ta inicial existia uma abordagem pedagógica desenvolvida de 
forma semelhante com a experiência que vivi em minha práti-
ca anterior de nove anos, como professora da educação infan-
til. Neste instante, além de relembrar dos meus momentos de 
aprendizagem e da aprendizagem dos meus alunos, também 
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me veio o sentimento de felicidade ao reencontrar na escola 
pública as orientações pedagógicas ativas que conduziram a 
minha prática docente na rede privada. 

De fato, tive a percepção clara que as crianças da insti-
tuição pública observada também estavam recebendo uma 
educação baseada nas abordagens pedagógicas que não 
eram tradicionais, pois tinham objetivos de formação crítica 
e eram calcadas na atividade das crianças. Os fundamentos 
para essas concepções estavam sendo aplicados como estavam 
sendo vistos no curso de pedagogia, e podiam ser relaciona-
dos também com as práticas da minha experiência docente. 
As possibilidades de transformação das escolas, saindo do ensi-
no tradicional para inovar-se pode ser uma realidade no ensino, 
que não está condenado a repetir-se. Cito Libâneo e Oliveira:

[...] Apesar de as escolas ainda serem, em grande parte, tradi-

cionais em seu fazer pedagógico, não significa que serão 

sempre assim. Seu caráter histórico e, portanto, mutável, é 

percebido nas experiências progressistas e exitosas de muitos 

profissionais da educação, comprometidas politicamente com 

a escola pública e adeptos a uma escola promotora de eman-

cipação (LIBÂNEO; OLIVEIRA, 2003, p. 174).

E realmente já podemos constatar práticas das pedago-
gias ativas, tanto no ensino das escolas públicas, como nas priva-
das. Pude verificar nas visitas que fiz em dois CMEI, incluindo 
a minha primeira visita, localizados na Zona Oeste da cidade 
do Natal, região considerada extremamente carente em nossa 
cidade, alguns dos aspectos dessa transformação que acompa-
nham o caráter histórico de nossa sociedade. Estes centros foram 
construídos para atender crianças de 0 a 5 anos, com adaptações 
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específicas para esse nível de ensino, referente às mobílias da 
sala, louças do banheiro, brinquedos, entre outros itens corres-
pondendo às necessidades infantis. Mas, também visitei poste-
riormente um CMEI situado na Zona Sul, que apresentava as 
mesmas condições. Sobre esses estabelecimentos, pude obser-
var que os momentos da rotina e o planejamento das atividades 
buscavam ser organizados tendo por base as experiências das 
crianças contextualizando e atribuindo significações relacio-
nadas aos seus aspectos pessoais e emocionais. A partir desses 
exemplos, podemos perceber uma concepção de ensino infantil 
baseada no desenvolvimento e na atividade das crianças:

[...] O desenvolvimento infantil se dá no conjunto das ativi-

dades que as crianças vivem, na negociação que fazem das 

regras apresentadas como reguladoras das situações, nas ações 

possibilitadas pelo material disponível e pelas instruções e 

sugestões, nas ações possibilitadas pelo material disponível e 

pelas instruções e sugestões dos professores sobre como traba-

lhar com ele, bem como nos papéis que as crianças assumem 

nas interações que estabelecem com outras crianças e com o 

professor (OLIVEIRA, 2002, p. 103).

Como ilustração dessa prática, faço um breve relato do 
que presenciei em momentos de realização de atividades e 
arrumação do espaço sala de aula nas fotos a seguir: como 
a expressão da linguagem corporal, plástica e a criativida-
de através do faz-de-conta; reconhecimento de letras e síla-
bas, com um quadro de pregas com os nomes das crianças em 
crachás; atividades de artes com argila; acompanhar a data 
através do calendário marcado pelos alunos; a participação 
dos alunos na organização da sala ao estabelecer as funções 
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dos ajudantes; mobílias e materiais adequados na sala de aula; 
atividade com massinha. 

O espaço do faz de conta (Foto 1) possibilita a criança 
representar personagens, realizando a imitação de cenas vivi-
das pelos adultos que elas observam e que de alguma maneira 
se identificou. Ao entrar nesse jogo ela tem condições de reali-
zar as ações que deseja e de expressar sentimentos guardados, 
que muitas vezes estão reprimidos sem se revelarem nas falas 
das crianças. 

É neste processo de experimentação, de criação de situa-
ções problemas e de novas resoluções que a criança realiza 
construções estruturantes nos aspectos emocionais, cognitivos 
e sociais que ajudam em seu desenvolvimento. Dentre as muitas 
atividades realizadas no ensino infantil, o faz-de-conta ajuda a 
estimular e desenvolver também as linguagens corporal, oral, 
plástica e escrita.

Foto 1 – Faz de conta.

Fonte: Autoria própria (Natal-RN. 19/04/2013).
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Nessa fase de ensino a criança está em plena construção 
de sua própria identidade. Por isso, nada melhor que a reali-
zação de atividades com o seu próprio nome e os nomes dos 
colegas da sala (Foto 2), por ter um sentido real e próximo de 
significados para essa construção. Como também possibilita o 
contato com o sistema de escrita, o alfabeto, inserindo, assim, 
a criança no processo de aprendizagem da leitura e escrita 
como, por exemplo, ao fazerem associações sonoras e escritas 
das representações das letras e das sílabas em seus nomes e em 
outras palavras apresentadas pela professora de acordo com os 
interesses que forem surgindo nos estudos realizados. 

Foto 2 - Crachá com nomes dos alunos.

Fonte: Autoria própria (Natal-RN. 19/04/2013).
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Essa atividade de artes plásticas (Foto 3), também está 
relacionada à linguagem que tem como recurso a modelagem, 
que ajuda a ampliar nas crianças suas competências de expres-
são e novas habilidades físicas e sociais. Envolvem também a 
criatividade e a fantasia das crianças, que juntamente com a 
intervenção da professora poderá acontecer vários tipos de 
resultados envolvendo as áreas culturais, ao trabalhar um 
artista local como foi o caso dessa atividade. Igualmente tem 
um sentido de socialização, por ser um momento de troca e de 
apresentação de suas produções entre as crianças, simultanea-
mente é um exercício da coordenação motora fina das crianças. 
Enfim, são muitos aspectos que poderiam aqui ser citados. Mas 
as escolhas e os critérios do planejamento são definidos a partir 
do direcionamento que a professora queira dar na atividade.

Foto 3 - Artes com argila.

Fonte: A. L. Ferreira (Natal-RN. 16/05/2013).
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Cada ação feita em sala de aula é rica em possibilidades 
de detalhes a serem explorados. No caso do calendário (Foto 4), 
podemos enumerá-las desde o reconhecimento do dia, mês e 
ano, a identificação dos números e a quantificação dos dias do 
mês. Dependendo do nível de desenvolvimento para cada faixa 
etária podem ser utilizados símbolos que representem cada dia 
da semana, para os associarem a sua forma escrita. As crianças 
marcam no calendário os dias de acordo com que forem passan-
do, deixam suas marcas com desenhos, números e assinam seus 
nomes e vão se apropriando assim da noção cronológica de 
tempo (ontem, hoje, amanhã, mês passado, próximo ano).

Foto 4 - Calendário. 

Fonte: A. L. Ferreira (Natal-RN. 16/05/2013).
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Participar de jogos, como as atividades com massinha 
(Foto 5), faz a criança se desenvolver e aprender através do lúdico. 
Como no caso dessa brincadeira incrementada de possibilidades 
com o manuseio da massinha, para perceber a textura e transfor-
má-la no que imaginar. Nesse caso, as crianças dessa foto fizeram 
várias bolinhas, o que possibilitou explorar as noções de tamanho 
e quantidade. Reconhecer esses recursos que os jogos privilegiam 
ajuda criança a compreender e adquirir vários conceitos, nessa 
situação, relacionados ao pensamento lógico-matemático. 

Foto 5 - Atividade com massinha. 

Fonte: Autoria própria (Natal-RN. 19/04/2013).

A função dos ajudantes do dia (Foto 6) tem um sentido 
muito importante, pois inclui as crianças nos momentos de 
organização do espaço físico e dos materiais da sala de aula. 
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Dessa forma, acrescenta nas crianças uma noção de pertenci-
mento e de responsabilidade com o esse ambiente. Ao atribuir 
às crianças e distribuir entre elas tarefas que ajudam a manter os 
materiais no lugar adequado depois de usá-los, a sala limpa com 
cadeiras e mesas organizadas, faz com que os alunos valorizem e 
ajudem nessa manutenção. Essa atividade educa as crianças, para 
que elas não pensem que a manutenção do espaço está apenas a 
cargo da professora e da zeladora da escola, o que ajuda também 
a reconhecer e respeitar esse tipo de trabalhadora. Nesse cartaz 
podemos ver a participação deles na elaboração e escolha das 
tarefas, como também nos desenhos que representam cada uma.

Foto 6 – Funções dos ajudantes do dia. 

Fonte: A. L. Ferreira (Natal-RN. 16/05/2013).
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Materiais e mobílias (Foto 7) adequadas como recur-
so educacional para as crianças são recursos extremamen-
te importantes, pois determinam a mobilidade e facilitam a 
exploração dos materiais através de suas disposições e forma 
como estão arrumados e com o tamanho da mobília corres-
pondente ao tamanho das crianças. Isso possibilita a elas 
alcançar com mais facilidade e autonomia os objetos da sala, 
ajudar na arrumação no seu dia de ajudante, também, entre 
muitas outras possibilidades, pode ser usado para estimu-
lar na criação de cenários para brincadeiras de faz-de-conta.

Foto 7 – Mobílias.  

Fonte: A. L. Ferreira (Natal-RN. 16/05/2013).

São nos projetos de pesquisa (Foto 8) que os alunos têm 
a oportunidade de tecer redes de significações, a partir de 
temas escolhidos de acordo com suas curiosidades ou proposto 
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pela professora ao perceber alguma necessidade do grupo. 
Nesse caso, os alunos estão realizando a pesquisa cujo tema é 
“Na teia da dona Aranha”. Para realizar esse estudo, a profes-
sora direciona os seguintes passos: “o que sabemos?”; “o que 
queremos saber?”; “como e onde vamos pesquisar?”; etc. 

E assim, levantam-se os conhecimentos prévios do grupo 
e quais os questionamentos sobre o tema ela coleta dados para 
elaborar o planejamento das aulas de modo que as crianças avan-
cem em seus conhecimentos, ao estabelecer relações e entender 
através das pesquisas aspectos cognitivos, estéticos, ambientais, 
dentre muitos outros aspectos. Ao final, ouve-se e registram-se, 
a partir das crianças os novos conhecimentos adquiridos.

Foto – 8 Mural da pesquisa. 

Fonte: A. L. Ferreira (Natal-RN. 16/05/2013).
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Mesmo tendo observado as ricas atividades aqui expostas, 
também ficaram visíveis nessas instituições as precariedades 
na manutenção do ambiente físico e na reposição dos mate-
riais utilizados na rotina de sala de aula como brinquedos, lápis, 
jogos entre outros. Apesar dessa realidade de pouco ou falta de 
recursos tive a impressão de que o trabalho com as crianças 
está acontecendo com o empenho das professoras e gestoras 
das instituições visitadas. 

Como já mencionei anteriormente, simultaneamente às 
visitas aos estabelecimentos dei continuidade as minhas tarefas 
acadêmicas do curso, relacionando essas visitas aos conteúdos 
e discussões da disciplina de Educação Infantil. Dentre as ativi-
dades propostas pela professora, a serem realizadas, tive que 
escolher um CMEI para observar a rotina escolar e relacionar 
com as teorias estudadas em aulas e em leituras. Após uma 
pesquisa para a escolha do local de observação, pensei em um 
estabelecimento acessível a meu trajeto cotidiano. Atendendo 
a esse critério, encontrei um CMEI no bairro de Mirassol, que 
pertence a Zona Sul da cidade, próximo do Campus universi-
tário, onde moram pessoas de um poder socioeconômico mais 
favorecido, diferente da realidade dos primeiros CMEI visitados.

Esse centro tem espaço físico menor do que os primeiros, 
mas também atende as especificidades de adequações para as 
crianças. Como observadora fui psicologicamente preparada para 
ir a uma instituição pública e carregada de conceitos preconce-
bidos de que escola pública é apenas para pessoas que não têm 
condições de pagar uma escola particular. Fiquei surpresa ao ver 
uma criança chegando para aula com seu pai em carro próprio. 
Nesse momento me vieram vários pensamentos ao mesmo tempo, 
alguns deles foram: “que legal, essa família não tem preconceito 
em colocar o filho em escola pública!” (acreditando que nessa 
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escola só teria crianças de famílias de baixa renda). Depois me 
veio à mente: “mas será que essa criança não está ocupando o 
lugar de uma criança carente?” E essa situação me deixou curiosa. 
Aproximei-me de uma das professoras e comentei sobre o que vi 
e ela me respondeu que a maioria das crianças que ali estudam é 
de famílias de boas condições econômicas.

Em busca de um melhor entendimento, outro pensamen-
to me sobreveio a partir desses fatos aparentemente contradi-
tórios, diante dos estereótipos da educação pública próximos 
ao senso comum, que não compreende as funções compensa-
tórias que a educação pública pode ter. Em outras palavras: 
espera-se um sentido social compensatório intencional em se 
oferecer serviços públicos (como a educação) de boa qualidade 
para comunidades carentes e pessoas de classes sociais desfavo-
recidas. Porém, na situação relatada, do pai pertencer aparen-
temente à classe média, essa imagem não correspondia a essa 
expectativa da escola compensatória. 

Comecei a formular respostas de acordo com alguns dados 
já observados e cheguei a conclusões que trouxeram mais ques-
tionamentos e a vontade de saber. Quais os critérios de escolhas 
dos locais para construir os centros? Onde eles são encontrados 
em maior quantidade? Seriam construídos em maior número 
em zonas mais pobres? Será que os CMEI mantém a qualidade 
de seu funcionamento independente do bairro estar localizado 
em comunidades carentes ou ser utilizado por famílias de baixa 
renda? Haveria um fator social determinante para os pais ao 
escolher onde matricular seus filhos?

Essas informações me levaram a constatar que na rede 
pública municipal, os CMEI, nem sempre há uma correspon-
dência entre a situação socioeconômica da comunidade (pais e 
famílias) e as condições físicas dos estabelecimentos. Geralmente 
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os CMEI estão localizados em áreas de pobreza e com carências 
culturais, como são encontradas na periferia das concentrações 
urbanas, porém são boas as condições materiais das escolas públi-
cas, muitas vezes construídas em instalações modernas com o 
objetivo de políticas educacionais compensatórias. Até então, 
o meu entendimento ou era o da existência do estereótipo de
que a escola refletiria e reproduziria as condições socioeconô-
micas da comunidade local e que isso influenciaria no déficit da
aprendizagem dos alunos, que é o que se espera encontrar em
zonas urbanas carentes. Essa lógica me levava a crer, de forma
até preconceituosa, que havia uma correspondência negativa nas 
escolas públicas, oposta à correspondência positiva das escolas
privadas com os grupos sociais favorecidos.

Resolvi procurar algumas informações sobre a quantida-
de e a distribuição de CMEI na cidade de Natal, que é dividida 
em quatro regiões. Considerando-se as regiões Sul e Leste como 
realidades urbanas e socioeconômicas privilegiadas, principal-
mente a zona Sul. E as regiões Norte e Oeste de situação mais 
carente. A pesquisa foi realizada no site da prefeitura de Natal, 
onde encontrei essas informações, representadas no gráfico a 
seguir, que trazem a confirmação de que, para além das divi-
sões geográficas, existe claramente uma divisão socioeconômi-
ca. Pois, a maioria do CMEI está situada justamente nas áreas 
mais carentes da cidade. Isso, aparentemente confirma a ideia 
de que a localização dos CMEI pode ter um sentido de educa-
ção compensatória para os grupos sociais mais desfavorecidos. 
Contudo, também comprova que ainda existem poucos centros 
que oferecem o atendimento integral, o que não ajuda as famí-
lias de trabalhadores, pois o número dos centros que funcionam 
com creche é bem inferior, deixando claro que o artigo 30 da 
LDB está longe de ser cumprido.
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Efetivamente, as crianças que frequentam uma educa-
ção infantil de boa qualidade obtêm melhores resultados em 
testes de desenvolvimento e em seu desempenho no início da 
vida escolar. E esses efeitos são mais significativos justamente 
para as crianças mais pobres, ou seja, aquelas que são oriundas 
de meios populares carentes e de quem se tem a expectativa 
de baixo desempenho escolar explicado pela origem social. 
De fato, independentemente da origem social, creches e pré-es-
colas tornaram-se instituições fundamentais no desenvolvimen-
to das crianças no mundo contemporâneo, mas são os filhos 
das classes populares que sofrem mais com a carência disso. 
A respeito dessa realidade, podemos ver a seguinte crítica:

[...] Hoje, a frequência a instituições de educação infantil não é 

mais o que distingue crianças ricas e pobres, mas sim o tipo de 

instituição e serviços a que têm acesso. As classes favorecidas, 

usuárias potenciais de instituições privadas, exigem qualida-

de no atendimento, mobilizando o mercado a qualificar-se. 

As classes populares, porém, ficam à mercê das políticas públi-

cas e, no seu vácuo, aos serviços comunitários e/ou filantrópi-

cos improvisados (NUNES; CORSINO, 2009, p. 23).

Entretanto, na realidade das grandes cidades brasilei-
ras ainda não está sendo cumprida a garantia de educação das 
crianças desde o seu nascimento, como está assegurado pelas 
diretrizes das leis nacionais para a educação, que em princípio 
deveria englobar todas as crianças sem distinção de classe social, 
oferecendo creches e pré-escolas gratuitas e com ensino de 
qualidade. É de caráter urgente que essa realidade seja concre-
tizada pelas políticas públicas da cidade de Natal, construindo 
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mais CMEI e mantendo-os em bom estado de funcionamento 
nos aspectos que a eles corresponde.

Para complementar ao que já foi citado, poderia também 
me referir a outros pontos questionadores, que ajudariam com 
algumas explicações para essa realidade das contradições entre 
escolas públicas e privadas, que expressam os multifatores que 
podem ocasioná-las. Remetendo às grandes questões sociais, 
econômicas e políticas no Brasil contemporâneo, como espe-
rar a ampliação desse sentido compensatório para a educação 
pública destinada às classes populares? Porém, responder a essa 
questão estrutural daria uma demanda para novas pesquisas. 
Mesmo assim, acredito que vale a pena citar os múltiplos fatores 
que podem explicar os interesses e os limites para a ampliação 
e o fortalecimento do sistema público de ensino no Brasil atual:

1 – Interesse do sistema político em todos os níveis do Federal 
ao Municipal em incluir, nas suas propostas das campanhas elei-
torais de governo, a educação como um dos temas de destaque.

2 – Indução de políticas compensatórias (financiamento para 
construção em locais desfavoráveis e apoio técnico pedagógico: 
livros, materiais e orientações). 

3 – Demanda da comunidade em ter uma organização local de 
grupos interessados, pais, famílias, igrejas no trabalho realizado 
nas escolas.

4 – Participação de docentes e gestores para a qualidade da 
cultura do estabelecimento.
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5 – Efeito cultural das concepções contemporâneas da educação, 
relacionando democracia e desenvolvimento econômico com 
melhorias na formação educacional.

A partir da minha experiência aqui relatada, podem 
surgir pistas de acréscimos de estratégias de formação no curso 
de Pedagogia. Uma delas seria a importância de incluir no curso, 
a observação dos diferentes tipos de escolas que existe em nossa 
sociedade contribuindo para diminuir o chamado “choque da 
realidade”, como também, para o reconhecimento dessa exis-
tência de possibilidades de atuação profissional ao concluir a 
graduação. Não podemos negar essa existência, por ser legítima 
que a atuação nos diferentes tipos de ensino seja a realidade 
para a maioria dos professores que concluem a graduação em 
pedagogia, por conviverem com a jornada dupla de trabalho, 
frequentemente feita em um horário nas escolas municipais ou 
estaduais e em outro horário em escolas particulares. 

Os estudantes de pedagogia ganhariam muito com a 
possibilidade de contatos prévios com a diversidade e os tipos 
de escolas existentes na educação brasileira, especificamente 
em Natal. Com esse conhecimento da realidade, desde o seu 
ingresso na profissão docente, as novas professoras teriam 
maiores chances de serem mais conscientes e esclarecidas das 
questões políticas e sociais que permeiam as contradições que 
irão encontrar no funcionamento dos tipos de estabelecimentos 
existentes na rede de ensino.  
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Conclusão

Posso referir esse trabalho como um registro de expe-
riência de grande relevância para meu crescimento pessoal e 
formativo, pois nele pude estabelecer através de um registro 
escrito algumas das minhas reflexões sobre o meu processo 
de autoformação docente e pedagógica, que vem a contribuir 
para um aprofundamento dos conhecimentos teóricos e expe-
rienciais, como também um autoconhecimento das minhas 
próprias condições para a atuação e experiência como educa-
dora profissional.

Com os novos conhecimentos e novos olhares adquiridos 
sobre esse tema coloco em mim o desafio de um fazer docente 
com mais clareza e comprometimento para contribuir, mediar, 
intervir em sala de aula quando tiver novamente diante dos 
alunos. E que o processo de observar, perceber e sentir sejam 
permanentes, aguçando a sensibilidade que exige ter para  
ser professora. 
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Os professores diante do 
bullying nas salas de aula

Natália Cristina de Medeiros

É comum, nos últimos anos, ouvirmos o termo bullying. Esta 
expressão tem sido bastante utilizada nas escolas e nos cursos de 
licenciaturas, por gestores e coordenadores, por professores, por 
pais de alunos, pelos próprios alunos, por pesquisadores e estu-
dantes da Educação, da Sociologia e da Psicologia. É, exatamente, 
pela disseminação e relevância do tema e, também, por ter vivido 
e presenciado várias cenas de bullying durante minha carreira 
escolar, optei por esta temática para a construção deste trabalho. 
Nele, tenho como objetivo retratar esse fenômeno, mostrando 
seus tipos, quem são as possíveis vítimas e quem são os agresso-
res; quais as suas causas mais frequentes e as suas consequências 
para aqueles que se encontram no cerne do problema e, prin-
cipalmente, qual tem sido o posicionamento mais habitual dos 
professores frente às situações de bullying ocorrentes no ambien-
te educacional, e em especial na sala de aula. 

Na tentativa de aliar teoria e prática docente, foi reali-
zada uma pesquisa, na qual foram entrevistados dez educa-
dores da rede pública, e notou-se que, na maioria dos casos, 
para que o fenômeno venha a ser percebido pelos professores, 
é necessário que os estudantes os procurem e prestem queixa 
dos atos violentos. E, ainda, com base nas respostas dadas pelos 
professores, ficou perceptível que eles entendem a gravidade 
do problema, entretanto, não sabem ou não conseguem adotar 
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medidas que contribuam com a diminuição dos casos de bullying 
ocorrentes na sala de aula.

Como sabemos, a escola é um ambiente de convívio entre 
pessoas com personalidades, forma física, classes sociais e 
gostos diferenciados e, por isso, ela se torna um lugar extre-
mamente propício à ocorrência de atos violentos nos mais 
diversos aspectos, pois para que essas ações se desenvolvam, é 
necessário, apenas, um grupo constituído e alguém que não se 
encaixe nos padrões de “qualidade” estabelecidos pela maioria. 
Em decorrência da violência interescolar, nasce a preocupa-
ção em estudar as ações repetidas de um determinado grupo 
diante de um indivíduo em especial. A esses casos, deu-se o 
nome bullying. 

No Brasil, um dos primeiros estudos sobre este tema 
foi realizado no ano de 1997, pela docente Marta Canfield et 
al. (apud FANTE, 2005), e até os dias atuais este tem sido um 
assunto bastante abordado em reuniões pedagógicas por todos 
aqueles que constituem o corpo escolar, bem como em inúmeras 
discussões desenvolvidas por turmas de cursos de licenciaturas 
e, ainda, por vários estudiosos da Educação, da Sociologia e da 
Psicologia, para a construção de trabalhos de caráter científico.

Tendo notado a necessidade de entendimento deste fenô-
meno por parte de estudantes e dos próprios professores, o 
propósito do presente estudo é expor o bullying, mostrando as 
suas formas existentes em nosso meio e como se configura cada 
uma delas, quem são os atores potenciais envolvidos no proces-
so de violência escolar, bem como, indicar algumas causas do 
fenômeno e quais as consequências das ações de violência que 
o caracterizam para aqueles que se encontram no núcleo do
problema. E, justamente, por ser algo que ocorre com frequên-
cia nas escolas em âmbito mundial, o ponto principal do debate



Natália Cristina de Medeiros

299

é discutir como tem sido efetuada a observação e as interven-
ções por parte dos professores diante dos casos de bullying ocor-
ridos no dia-a-dia da sala de aula.

Violência escolar e Bullying

Inicialmente, é necessário que entendamos os signifi-
cados dos termos “Violência” e “Bullying”. Conforme Jacques 
Pain, em seu artigo intitulado “A escola e suas violências”, o 
termo violência vem do latim “Vis, que provém do sânscrito Is” 
(PAIN, 2012, p. 17) e segue explicando que sua tradução mais 
simples é “uso da força”. Quanto ao “bullying”, em sua essên-
cia, este é um verbo proveniente da palavra inglesa “Bully” que 
significa, no português, mandão, valentão, fanfarrão. O bullying 
se caracteriza por agressões intencionais, físicas ou verbais, que 
ocorrem nas relações cotidianas entre o agressor, que pode ser 
um indivíduo ou um grupo, e a vítima, alvo de humilhações, 
intimidações e constrangimentos, incluindo agressões corporais 
e outros delitos constantes (roubos, ameaças, assédio moral, 
etc.) de desrespeito à pessoa. 

Conforme Dan Olweus, percussor mundial dos estudos 
sobre a temática, os critérios para a existência do bullying nas 
escolas são “ações repetitivas contra a mesma vítima num perío-
do prolongado de tempo” (OLWEUS, 1993, p. 140).

É importante que tenhamos a consciência de que o 
bullying se apresenta em vários tipos e que as agressões físicas, 
psicológicas, verbais, materiais, sexuais, racistas e as agressões 
morais são diferentes formas de bullying, se vivenciadas roti-
neiramente por determinada vítima, como exposto anterior-
mente. Independentemente de como se apresentem no meio 
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escolar, todas as formas desse fenômeno devem ser observadas 
pelos professores e consideradas seriamente como expressões 
de violência perturbadoras da boa convivência social na esco-
la, afetando profundamente a personalidade e o desempenho 
dos alunos, independentemente de serem vítimas ou agresso-
res. Para que se possa perceber o bullying com mais clareza é 
importante que se conheça seus tipos, mas mais do que isso, é 
fundamental que os professores saibam como se configura cada 
uma das agressões que dão origem a este fenômeno. 

As agressões físicas configuram-se por socos, tapas, ponta-
pés, beliscões, empurrões, puxões, dentre outros. As psicoló-
gicas, por intimidações, ameaças, perseguições, exclusões, 
humilhações, manipulações e isolamentos. As agressões verbais 
são xingamentos, apelidos, exposição verbal de características 
particulares (estéticas, psicológicas ou culturais) de determi-
nada pessoa que possam ser motivo de menosprezo e avaliação 
social negativa, sendo objeto de gozações e insultos discrimina-
tórios. As agressões materiais ocorrem quando são roubados ou 
destruídos, rotineiramente, pertences de determinada criança 
ou jovem. São consideradas agressões sexuais situações de abuso, 
insinuações, violação e assédio sexual. O bullying racista é toda 
e qualquer ofensa originada da cor da pele, da cultura, da etnia 
ou da religião de certa pessoa e, por fim, as agressões morais 
constituem-se por difamações, calúnias e discriminações. 

As agressões anteriormente mencionadas são, ainda, divi-
didas em dois subgrupos. Umas formam o subgrupo do bullying 
direto e outras, do bullying indireto. Em seu livro “Pedagogia da 
amizade – Bullying: O sofrimento das vítimas e dos agressores”, 
o filósofo e educador Gabriel Chalita explica cada um deles.
De acordo com o autor, “o bullying direto é mais comum entre os
agressores meninos. As atitudes mais frequentes identificadas
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nessa modalidade são os xingamentos, tapas, empurrões, murros, 
chutes e apelidos ofensivos repetidos” (CHALITA, 2008, p. 82).

Quanto ao bullying indireto:

[...] é a forma mais comum entre o sexo feminino e as 

crianças menores. Caracteriza-se basicamente por ações 

que levam a vítima ao isolamento social. As estratégias 

utilizadas são difamações, boatos cruéis, intrigas e fofocas, 

rumores degradantes sobre a vítima e familiares, entre outros. 

Os meios de comunicação costumam ser eficazes na prática 

do bullying indireto, pois propagam, com rapidez e dimensões 

incalculáveis, comentários cruéis e maliciosos sobre a pessoa 

(CHALITA, 2008, p. 83).

Inclusive, aos casos de bullying ocorrentes em sites, blogs 
e redes sociais é atribuído o termo cyberbullying. Conforme 
Fernando Rebouças, o cyberbullying é uma prática que remete a 
hostilização do próximo por meio de tecnologias da informação. 
(REBOUÇAS, 2010, [documento on-line, não paginado]). Uma vez 
entendida a definição do bullying, suas formas existentes em 
nosso meio e como se configura cada uma delas, devemos tomar 
conhecimento de quem são os personagens envolvidos neste 
processo de violência escolar.

Atores ligados ao fenômeno bullying

Alguns atores são indispensáveis para que o fenômeno 
bullying venha a acontecer. Os personagens envolvidos neste 
processo são os agressores, ou mesmo, os bullies, as vítimas 
(ou alvos) e a plateia, também denominada por alguns estudiosos 
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como espectadores ou testemunhas. Mas além deles, existem 
ainda, as vítimas-agressoras.

Os agressores são aquelas pessoas que praticam ações 
violentas sobre as vítimas, fazendo uso da fraqueza alheia 
para exercerem seu papel de superioridade. A cada ação de 
violência ocorrida no interior da instituição de ensino, eles se 
sentem imensamente realizados e reconhecidos com o feito. 
Geralmente, os bullies são ilustrados em sites e livros como 
sendo maiores e mais fortes (fisicamente) que as vítimas, mas 
isso não é uma regra, já que as agressões podem ocorrer de 
forma direta ou indireta.

As vítimas ou os alvos do bullying são aqueles escolhidos 
para sofrer ameaças, humilhações e intimidações. Conforme 
Chalita, “normalmente os alvos dessa ação [...] são pouco sociá-
veis, inseguros, retraídos e de baixa autoestima” (CHALITA, 
2008, p. 87). Na grande parte dos casos de violência, os alvos 
não buscam ajuda nem dos demais colegas, nem dos professores, 
coordenadores, diretores e nem dos pais, e acabam sofrendo as 
consequências das ações de violência sem reagir.

Outra peça fundamental para o acontecimento do bullying 
é a plateia. Ela se torna imensamente importante, pois é dela 
que os agressores precisam para agir. Diz-se isso, pois todo bullie 
necessita de alguém para quem expor suas ações. Alguém que, 
justamente, assista ao espetáculo armado pelo agressor, sem 
intervir. A plateia se configura pela maioria dos estudantes, 
que “assiste à dinâmica da violência e aprende a conviver com 
ela ou a, simplesmente, escapar dela” (CHALITA, 2008, 88). 
Pode, também, ser formada por muitos professores, por coor-
denadores, por diretores e pelos próprios pais, que quase nunca 
são procurados pelas vítimas, mas que quando são muitas 
vezes não dão retorno e acabam fazendo com que a criança ou 



Natália Cristina de Medeiros 

303

adolescente tenha que aprender a lidar com a violência sozinha. 
Os espectadores são aqueles que “não interferem, não partici-
pam, mas também não acolhem o outro, não defendem, nem 
denunciam” (CHALITA, 2008, p. 88).

Além desses, há ainda outro componente envolvido no 
processo de bullying. Trata-se das vítimas-agressoras. São aquelas 
crianças ou jovens que, ao mesmo tempo em que são agredidas 
(de forma direta ou indireta), também cometem atos violen-
tos contra outros colegas. Enfim, estes são os quatro principais 
elementos formadores do fenômeno bullying. E é a partir deles 
que o problema se alastra, pois cada um necessita do outro para 
que possa existir. 

Causas e consequências do fenômeno bullying

Para que se iniciem as ações de bullying no ambiente 
educacional são vários os motivos que dão origem às agres-
sões. Entre as muitas razões, a desigualdade social é uma 
grande barreira que ainda permeia as relações interescolares. 
Além disso, existem outros pontos fortes que são extremamente 
levados em consideração pelos bullies para que se iniciem as 
ações de violência contra os demais colegas.

Dentre os muitos outros motivos, estão o comportamento 
das vítimas, seus hábitos, a maneira como elas se vestem, a sua 
falta de habilidade para determinado esporte, alguma deficiên-
cia física, a aparência não compatível com o padrão de beleza 
estabelecido pela maioria, o sotaque diferente, a gagueira, a 
raça, a “ausência” ou a muita capacidade intelectual, enfim, 
características particulares daquela pessoa, que não se adequam 



Os professores diante do bullying nas salas de aula

304

nos moldes do grupo e que acabam gerando, desde a exclusão 
à violência direta.

E como “cada ação provoca uma reação”, com o bullying 
não é diferente. Como consequências de ações de violência 
contra a vítima, e em especial, contra esta característica 
particular, os alunos desenvolvem verdadeiras aversões à 
escola. De conformidade com Abramovay:

[...] além das consequências diretas, as violências têm desdo-

bramentos que afetam negativamente a qualidade do ensino 

e a aprendizagem. As violências no ambiente escolar fazem 

com que os alunos não consigam se concentrar nos estudos [...] 

fiquem nervosos e revoltados com as situações que enfrentam 

e percam a vontade de ir à escola (ABRAMOVAY, 2002, p. 81).

A autora segue afirmando que essas ações “impõem aos 
alunos graves consequências pessoais, além de danos físicos, 
traumas, sentimentos de medo e insegurança, prejudicando o 
seu desenvolvimento pessoal” (ABRAMOVAY, 2002, p. 83).

Como consequência da perda de vontade de voltarem à 
escola, da ausência de concentração, das revoltas, do medo e 
do nervosismo, começam a ocorrer os baixos rendimentos nas 
aulas e até mesmo as reprovações. Mas muitas outras, também, 
são as consequências de ações de violência que têm início entre 
os muros das escolas. Os traumas causados pelo bullying são 
perpetuados por um longo período para quaisquer uns dos 
atores envolvidos neste processo. Os atos de violência vividos 
pelos próprios estudantes:

[...] destroem o encantamento pela escola e até pela vida. 

Do baixo rendimento escolar à resistência à escola, os efeitos 
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pioram na medida em que a ansiedade e a regularidade das 

agressões vão evoluindo e se agravando. Os sintomas come-

çam a se misturar com um forte desejo de autodestruição, de 

momentos de explosão e de vingança. Há jovens que, domina-

dos pela extrema depressão, acabam tentando ou cometendo 

suicídio. Outros chegam a atos extremos, provocando outros 

tipos de tragédias pelo anseio de se vingar das humilhações 

vividas (CHALITA, 2008, p. 88).

Diante de causas tão supérfluas e de consequências extre-
mamente sérias, devemos nos inquietar sobre como tem sido o 
posicionamento dos professores diante de situações de violência 
ocorrentes nas salas de aulas brasileiras e mundiais. Como eles 
têm percebido o fenômeno, e como têm sido feitas as interven-
ções necessárias e colaboradoras para a diminuição das ações 
de violência escolar. E, justamente, com a finalidade de discutir 
este posicionamento, foi proposto a dez professores de escolas 
públicas, tanto da rede municipal, quanto estadual uma entre-
vista, onde cada um descreveu sua prática e as medidas adotadas 
para diminuir as incidências de bullying.

Como os professores têm percebido 
o bullying nas escolas?

De acordo com a análise das entrevistas, ficou percep-
tível que entre as crianças é mais fácil identificar os casos de 
bullying, visto que, a cada situação ocorrida, elas procuram os 
professores para relatar o acontecido. Entre os jovens, pelo 
contrário, para que seja percebida a ocorrência do bullying, 
é necessário que os professores observem; que possuam um 
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olhar sensível, pois os estudantes tendem a não procurar 
ajuda e a adotarem o isolamento como defesa para o problema. 
Quatro entre os dez entrevistados afirmam tomar conhecimento 
dos casos de bullying por meio da observação. Os demais profes-
sores só percebem a situação quando são procurados inúmeras 
vezes pelo mesmo aluno, depois que eles vêm prestar queixa 
dos atos de violência sofridos repetidamente.

O grave problema encontrado não é o de não se perce-
ber as ações de violência dentro da sala de aula, mas sim, de 
não tomar posição diante delas, ao terem ciência das agressões. 
Como dito anteriormente, quando os alunos procuram os profes-
sores e não recebem retorno, o único meio que eles encontram 
para se livrar do problema é se isolando do restante do grupo e 
isso é sério. Pois afeta as relações sociais que poderiam vir a ser 
formadas tanto no interior da escola, quanto fora dela.

Tratar da intervenção realizada pelos professores é 
importante, pois duas das professoras entrevistadas afirmam 
que, durante sua carreira docente, já teriam, elas mesmas, sofri-
do agressões físicas por parte dos alunos. 

Esta violência que excede as relações entre os alunos e 
chega aos professores ocorre porque “a escola não seria mais 
representada como um lugar seguro de integração social, de 
socialização, não é mais um espaço resguardado; ao contrário, 
tornou-se cenário de ocorrências violentas” (ABRAMOVAY, 
2002, p. 78), e por ter se tornado um espaço propício à ocor-
rências violentas, nenhum dos participantes do quadro escolar 
têm conseguido escapar de episódios de violência, seja de forma 
direta (como no caso das duas professoras), ou de forma indire-
ta (como é o caso de todos os outros professores, que afirmam 
já terem sido alvos de ameaças, humilhações, intimidações ou 
xingamentos por parte dos alunos). 
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E, se mesmo os professores, a cada dia, estão também 
sendo vítimas das agressões, por que não questionar qual tem 
sido as intervenções mais constantes adotadas por eles para 
que a violência não se estenda em proporções tão alarmantes?

Uma professora entre os dez professores entrevistados 
afirma que durante os 26 anos de atuação como educadora já 
presenciou inúmeros casos de bullying no interior da instituição 
escolar. Quando indagada acerca das intervenções adotadas por 
ela para reverter as incidências de violência na escola, expôs 
que quando ensinava às turmas do Ensino Fundamental I, reali-
zava brincadeiras nas quais eram invertidos os papéis dos alunos. 
Atualmente, como atua em turmas do Ensino Fundamental II, 
procura conversar com a turma sem envolver nomes, em tom baixo, 
apenas mostrando o certo e o errado aos alunos. 

Essa docente relata ainda, que quando não consegue 
reverter situações de violência, encaminha o (os) caso (casos) 
à diretoria da escola. Inclusive, “encaminhar os alunos à dire-
toria da escola” foi a resposta dada pelos demais professores 
entrevistados, que mudaram, apenas, a expressão. 

Em um de seus trabalhos, Sueli Barbosa Thomaz (2010, 
p. 6) afirma que:

Quando as agressões ocorrem nas salas de aula, muitas das 

vezes, a professora parece fingir que não vê, sentada em sua 

mesa, corrigindo deveres, passando tarefa no quadro de giz ou 

até mesmo lendo revistas. Só depois do ocorrido, quando os 

alunos reclamam e avisam à professora, é que algo é feito como 

um pito: levar para a sala do diretor, deixar de costas para a 

turma, ficar sem recreio e até pedir a presença dos pais.
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E foi exatamente essa a impressão que ficou após as 
conversas a e análise das entrevistas. Percebe-se que os profes-
sores entendem a gravidade do problema, no entanto, não sabem 
ou não conseguem adotar medidas que contribuam com a dimi-
nuição dos casos de bullying ocorrentes no ambiente educacional.

Portanto, torna-se indispensável um estudo aprofundado 
acerca deste tema, tanto por aqueles que ainda estão ocupando 
as cadeiras das universidades, sendo formados para atuarem 
como educadores, quanto por aqueles que já se encontram nas 
muitas salas de aula de nosso país, independente do período 
em que lá esteja.

Considerações Finais

O estudo aprofundado sobre o bullying é de suma impor-
tância, pois, a partir dele, os professores reconhecerão sua 
existência e entenderão que muitas vezes eles têm se colocado, 
simplesmente, como plateia e encarado o bullying como uma 
“brincadeira de criança”. O bullying deve ser percebido como 
um fenômeno que caso não seja trabalhado de forma menos 
banalizada pelos professores, pode acarretar em traumas dos 
quais não se podem calcular as proporções.

É importante que os professores tenham a compreen-
são de que pedir para que os alunos façam silêncio diante de 
provocações, humilhações e xingamentos, ou para que parem 
de bater naquele colega que sempre é agredido, não é o sufi-
ciente e tampouco fará com que os alunos entendam a gravi-
dade do feito.

Trabalhar sobre a temática com a turma, mostrando casos 
de violência que desencadearam desde tentativas de suicídio até 
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suicídios e até mesmo assassinatos em massa, provavelmente 
irá sensibilizar a maioria dos estudantes. Outra tentativa que 
tem chance de ser exitosa é de o professor trabalhar com peças 
teatrais, nas quais seja feita a inversão de papéis. 

Enfim, depois de reconhecer e entender este fenômeno, 
os professores devem tentar trabalhar com todas as formas de 
expor que o bullying é algo sério e que precisa ser evitado ao 
máximo dentro da instituição de ensino.
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