
UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO – UMESP 

FACULDADE DE HUMANIDADES E DIREITO 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

 

 

MÁRCIA DE OLIVEIRA TORRES VANDERLEI 

 

 

 

DISCURSOS SOBRE A PRÁTICA:  

O PROCESSO DE FORMAÇÃO DO PROFESSOR  

DO ENSINO SUPERIOR SEM A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

SÃO BERNARDO DO CAMPO – SP 

2012 



 

 

 

1 

MÁRCIA DE OLIVEIRA TORRES VANDERLEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCURSOS SOBRE A PRÁTICA:  

O PROCESSO DE FORMAÇÃO DO PROFESSOR  

DO ENSINO SUPERIOR SEM A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade 

Metodista de São Paulo, para obtenção de título 

de Mestre em Educação. 

Orientação: Prof. Dr. Roger Marchesini de 

Quadros Souza. 

 

 

 

SÃO BERNARDO DO CAMPO – SP 

2012 

 

 



 

 

 

2 

A dissertação de mestrado sob o título “DISCURSOS SOBRE A PRÁTICA: O 

PROCESSO DE FORMAÇÃO DO PROFESSOR DO ENSINO SUPERIOR SEM A 

FORMAÇÃO PEDAGÓGICA.”, elaborada por Márcia de Oliveira Torres Vanderlei foi 

apresentada e aprovada em 08 de Março de 2012, perante banca examinadora 

composta por Roger Marchesini de Quadros Souza (Presidente/UMESP), Norinês 

Panicacci Bahia (Titular/UMESP) e Airton Eiras (Titular/IMT). 

 

 

__________________________________________ 

Prof. Dr. Roger Marchesini de Quadros Souza 

Orientador e Presidente da Banca Examinadora 

 

                           __________________________________________ 

Profa. Dra. Roseli Fischmann 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 

 

Programa: Pós-Graduação  

Área de Concentração: Educação 

Linha de Pesquisa: Formação de Educadores 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 

 

V248d 

Vanderlei, Márcia de Oliveira Torres  

       Discursos sobre a prática: o processo de formação do 

professor do ensino superior sem a formação pedagógica / 

Márcia de Oliveira Torres Vanderlei. 2012. 

        110 f. 

      Dissertação (mestrado em Educação) --Faculdade de 

Humanidades e Direito da Universidade Metodista de São 

Paulo, São Bernardo do Campo, 2012.         

      Orientação: Roger Marchesini de Quadros Souza 

                       

      1. Professores (Ensino superior) – Formação profissional      

2. Prática pedagógica     I. Título. 

                                                                        CDD 374.012 

 

 

 

 

 



 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Deus, por me dar a graça da Vida. 

 

À minha mãe Almira, que mesmo no seu silêncio, nunca deixou de acreditar em meus sonhos; 

 

Ao meu esposo Gilberto, por dividir comigo todos os momentos difíceis do Mestrado. 

 

Ao meu tesouro mais precioso, meu filho Guilherme, obrigada por muitas vezes me 

compreender, outras nem tanto, mas sabia que minha ausência embora presente era 

necessária para findar mais este trabalho, que acabou se transformando em nosso. 

 



 

 

 

5 

 AGRADECIMENTOS 
 
 
Sobretudo a Deus, por me conceder saúde, força e coragem para a conclusão de mais um 
trabalho, quando me faltava ânimo para prosseguir. 
 
Ao meu orientador, Prof. Dr. Roger Marchesini de Quadros Souza, pela sua prontidão, 
seriedade com que sempre me orientou, paciência, acolhimento diante de minhas 
preocupações, momentos de incertezas e angústias, e pela motivação. 
 
À Profa.. Dra. Norinês Panicacci Bahia e ao Prof. Dr. Airton Eiras, pelas atenciosas e 
consistentes contribuições realizadas no exame de qualificação que muito me auxiliaram a 
dar corpo a este trabalho. 
 
À Profa. Me. Maria José de Oliveira Russo, pelo profissionalismo na revisão deste trabalho, 
através da qual esta dissertação adquiriu contornos diferenciados. 
 
Aos professores entrevistados desta pesquisa, pela disponibilidade e comprometimento com 
este trabalho. 
 
A todos/as os/as professores/as do Programa de Mestrado – Pós-Graduação em Educação, 
que fizeram parte da minha história, inclusive inicialmente, ao meu orientador Prof. Dr. 
Danilo Di Manno de Almeida (in memorian) que me fez  enxergar a vida, em alguns 
aspectos, por outro ângulo, me inspirou.  
 
Aos colegas de Mestrado, pelas sugestões, momentos de companheirismo e cumplicidade. 
Aprendi muito com vocês. 
 
Ao meu esposo, pela compreensão. 
 
Ao meu filho, Guilherme por me lembrar dos outros papéis importantes na vida. 
 
À minha mãe Almira e irmãs Mônica e Melissa, por me acolherem emocionalmente e pela 
paciência que tiveram comigo durante esta caminhada. 
 
A todos que, na inviabilidade de nomear, contribuíram direta ou indiretamente para que essa 
obra acontecesse. 
 
 

Meus sinceros agradecimentos. 
 
 

 



 

 

 

6 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A essa altura, sinto-me obrigada a reconhecer que não sou capaz de distinguir, 
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(Amélia Domingues de Castro) 

                                                           
1
 Em referência a João Cabral de Melo Neto em “A educação pela pedra”. 
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RESUMO 

 

Esta pesquisa buscou analisar como os professores universitários formados 

bacharéis e não possuidores da formação pedagógica, interpretam suas práticas 

docentes e o seu percurso formador. O objetivo foi identificar as representações das 

práticas destes professores e o impacto do habitus e do campo no seu processo 

formativo. Foi considerado inicialmente que estes profissionais, que ministram aulas 

de disciplinas técnicas, não apresentam formação específica (pedagógica) para a 

condução de tais aulas, porém podem possuir práticas docentes inventivas que 

foram apreendidas ao longo de sua trajetória acadêmica e profissional e, que por 

meio delas, mediam o aprendizado. A opção metodológica para o desenvolvimento 

deste trabalho foi o de realização de pesquisa qualitativa por meio de aplicação de 

questionário de perfil e  entrevista semi-estruturada com os  professores sem a 

formação pedagógica de duas Instituições de Ensino Superior. Estas ferramentas 

objetivaram captar a representação de um grupo de professores da área de 

Humanas e de Exatas sobre suas práticas pedagógicas, de sua formação docente e 

trajetória profissional. O referencial teórico apresenta autores que problematizam as 

questões relacionadas à formação docente no âmbito do Ensino Superior com 

destaque para: Cunha (2007); Perrenoud (2002), Tardif (2002), Pimenta e Anastasiou 

(2002) e Nóvoa (1997). Para a análise das entrevistas, com a perspectiva de 

compreender a representação e as práticas docentes, foi utilizada parte do corpo 

teórico desenvolvido por Pierre Bourdieu e, ainda, a discussão sobre a visão 

instrumental da Didática e da formação pedagógica. O estudo possibilitou 

demonstrar que os professores do Ensino Superior que participaram desta pesquisa 

utilizam um conjunto de técnicas, práticas, conhecimentos e formas de conduta que 

não aprenderam em cursos específicos de formação de docentes. Seu 

desenvolvimento como professores ocorre, em grande medida, a partir de seu 

passado escolar e da sua convivência profissional. 

 

Palavras-chave: Ensino Superior; práticas pedagógicas; formação docente. 
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ABSTRACT 

 

This research quested to analyze how universities Professors graduates that do not 

possess the pedagogical training, rending their academician practices and their 

trainer route. The target was to identify the representations of the practices from 

these professors and the impact of habitus on field in its formative process. It was 

initially considered that these professionals who teach technical subjects, have no 

specific training (educational) to conduct such classes, but may have inventive 

teaching practices that were holding during their academic and professional career, 

and that through them, mediate learning. The methodology option for the 

development this work was to conduct qualitative research through a questionnaire 

profile and semi-structured interviews with professors without pedagogical training 

from two higher education institutions. These tools aim to capture the representation 

of a group of professors of humanities and Exact on their teaching practices, teacher 

training and their careers. The author presents the theoretical framework that 

question issues related to teacher education within higher education with emphasis 

on: Cunha (2007), Perrenoud (2002), Tardif (2002), Pimenta and Anastasiou (2002) 

and Nóvoa (1997). For the interviews analyses with the prospect to understanding 

the representation and the teaching practices, we used part of the theorist framework 

developed by Pierre Bourdieu, and also the discussion of the instrumental view of 

Curriculum and pedagogical training. This study enabled us to demonstrate that 

professors on higher education who participated in this study using a set of 

techniques, practices, knowledge and behaviors they have learned in specific 

courses for training teachers, or even pedagogy, especially since not attended. Their 

development as teachers occurs largely from its past and its coexistence school 

professional. 

Keywords: Higher education, teaching practices, teacher training. 
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INTRODUÇÃO 

  “Hoje sou professora.  
No início do Mestrado,  

      há quase dois anos, eu dizia:  
- estou professora.”  

(A autora) 
 

Na vida as “coisas” acontecem, muitas vezes sabemos o que queremos e 

vamos atrás para conquistar, em outras não entendemos o quê e nem por quê 

estamos fazendo, mas existe dentro de nós uma força muito maior que nos 

impulsiona a fazer, e fazemos e nos envolvemos. No final fica evidente que nada é 

em vão e tão necessário. 

O interesse em desenvolver este tema partiu da minha trajetória de vida e 

profissional. Nunca havia pensado em ser professora, sempre trabalhei em 

empresas nas áreas administrativa e tecnológica. Porém, chegou um momento em 

minha vida que optei não mais ficar de oito a dez horas fora de casa, dentro de uma 

organização em virtude do trabalho, trânsito e também do estresse, e meu filho 

dentro de uma escola com apenas seis meses de idade.   

Com o nascimento de meu filho comecei a pensar em algo que conciliasse 

com minha nova vida, de mãe. Foi então que decidi procurar uma Pós-graduação 

que me permitisse ministrar aulas no Ensino Superior. Fui conduzida a este novo 

caminho que não imaginava trilhar. No final do curso eu estava lecionando em uma 

faculdade.  

No princípio, entretanto, me vi “jogada” nessa nova função e isto explica a 

minha frase inicial, nesta época, eu “estava” professora, como se fosse um estado, 

um estado em que eu me encontrava, por uma escolha em recomeçar uma vida 

profissional que se adequasse da melhor forma àquele momento da minha vida e 

que, talvez, jamais tivesse pensado um dia, a de ser professora. Tinha consciência 

de que não tinha conhecimentos específicos como didática, pedagogia, educação....  

A maioria das minhas amigas, e até minha irmã, que são professoras, sempre 

sonharam com esta profissão, e estudaram especificamente para esse fim. 
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Concluíram o Segundo Grau (como era chamado na época), e foram direto para o 

vestibular de Pedagogia, sem titubear, e assim cursaram a faculdade e são 

professoras, certas do que sempre quiseram profissionalmente.   

Quando fui fazer minha primeira entrevista com o Coordenador Acadêmico de 

uma Universidade ele falava sobre Plano Disciplinar, Plano de Ensino entre outras 

ferramentas e eu me perguntava: “ - O que estou fazendo aqui? Será que vou 

conseguir “dar conta” de tantos planos: disciplinas, ensino, conteúdo programático? 

E a relação com os alunos? Como vai ser o primeiro dia de aula? Tenho didática? 

Todas estas perguntas inundavam meu ser.”  

Sou formada no curso de Bacharel em Administração de Empresas, então 

buscava em minha memória os professores que mais me chamaram a atenção, em 

sua forma de dar aula, o conhecimento que tinham da disciplina, a maneira de se 

relacionar com os alunos, para ter um modelo a fim de “reproduzi-lo”. Revendo meu 

curso de Pós-graduação havia uma disciplina chamada Didática do Ensino Superior, 

em cuja ementa se encontrava a preocupação em apresentar as “ferramentas” da 

Didática indicando, hoje percebo, uma visão tecnicista e instrumental.  

E o tão esperado primeiro dia de aula como professora chegou. O frio na 

barriga era intenso e sentia minhas pernas trêmulas, pois havia muita insegurança 

de minha parte. Olhava aqueles alunos, cada um com sua expectativa, com seu 

contexto individual de vida, profissional, sem saber o que esperavam daquela aula. 

Iniciei com a turma de Gestão de Processos Gerenciais (curso tecnológico) a 

disciplina de Custos e Orçamentos, no primeiro semestre. Era uma disciplina que eu 

gostava e tinha facilidade para explicá-la, não era totalmente teórica, havia alguns 

cálculos e eu como aluna sabia que a maioria dos alunos tinha dificuldade nessa 

atividade que dependia do entendimento dos conceitos. Estava de frente a um 

grande desafio. Preparava as aulas conforme o conteúdo programático. Fazia 

pesquisa nos livros da bibliografia, mas sempre consultava outros, em busca de um 

conteúdo mais fácil para ensinar e compreensão dos alunos. Ficava em dúvida se 

era melhor passar na lousa, ditar ou pedir para que tirassem cópia do material. 

Depois da explicação eu passava os exercícios na lousa. Poucos faziam e então eu 

corrigia na lousa, explicando passo a passo, não me importava em explicar mais de 
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uma vez, o que eu queria era que os alunos entendessem o que estavam fazendo. 

Não utilizava nenhum recurso, como datashow, transparências para apresentação 

das aulas, pois não tinha afinidade com estes instrumentos, tinha “medo” de usá-los, 

por isso eu achava minhas aulas “clássicas”, não muito atraentes para os alunos. 

Tinha dificuldade em ter o retorno do aprendizado na sala de aula e isso me 

incomodava muito.  

Com o passar do tempo eu fui me adaptando à faculdade, aos alunos, 

percebendo de que forma eles interagiam mais com a disciplina e trabalhando o 

conteúdo conforme estas percepções, fui me adequando. E então findou o semestre 

e eu fiquei satisfeita com o resultado dessa sala e o feedback dos alunos, mas eu 

estava sempre inquieta com minha formação. E me questionava: “- Será que os 

alunos aprendem nas minhas aulas? Minhas prática docente é suficiente e 

adequada?” 

Com minha formação Bacharel sentia a necessidade de fazer uma 

licenciatura, até pensei em fazer Pedagogia na época, pois achava que faltava 

alguma coisa. E faltava mesmo, eu precisava ter consciência, conhecimento da 

história da educação, seus modelos, seus principais autores, compreender como e 

porquê a escola é do jeito que é atualmente, e muitas dessas lacunas eu só preenchi 

no Programa de Mestrado.  

Foi então que ingressei no Programa de Pós-Graduação em Educação da 

UMESP, sem saber direito o que encontraria lá, mas algo me dizia que eu tinha que 

fazê-lo. Consegui muitas respostas para minhas dúvidas com relação à profissão 

docente.  

Agora tenho consciência do papel como docente, das minhas concepções 

fundantes enquanto professora e da importância da relação professor-aluno. Sou 

professora de uma Instituição de Ensino Superior (IES) em São Bernardo do Campo 

há três anos. Por isso minha afirmação: “Hoje sou professora...” e não mais “estou 

professora” É que hoje tenho a segurança de que ser professora não é ter todas as 

respostas para o mundo, mas sim, de se constituir professora a cada dia, em sala de 

aula, com meus alunos e as interações sociais. Sinto-me professora porque conheço 
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mais sobre a área, a Pedagogia, a Didática, e todos estes conhecimentos me fazem 

refletir sobre a relação professor-aluno e seu contexto. Porém todo esse 

aprendizado, não é acabado, estou sempre diante de muitas perguntas com relação 

a ser professora, estou sempre em formação...mas sinto-me realizada 

profissionalmente como professora.  

Foi diante de minha trajetória profissional que surgiu o interesse em 

desenvolver uma pesquisa no Programa de Mestrado em Educação sobre um tema 

que permitisse a interpretação das práticas dos professores sem a formação 

pedagógica por meio de seu percurso formador. Esta pesquisa foi intitulada: 

“Discursos sobre a prática: o processo de formação do professor do Ensino Superior 

sem a formação pedagógica” que busca aproximações iniciais com o seu processo 

formativo e o discurso sobre sua prática. 

O enfoque da pesquisa se deu por meio da análise de conteúdo realizado a 

partir de entrevistas com seis professores do Ensino Superior, com formação 

Bacharel, das áreas de Exatas e Humanas de duas instituições de ensino Superior e 

de um breve perfil traçado a partir de questionários de perfil. A análise buscou 

evidenciar elementos que permitissem identificar sua trajetória formativa, como eles 

interpretam suas práticas cotidianas e a sua trajetória profissional.   

O objetivo geral foi compreender como os professores investigados articulam, 

em seus discursos, as diversas experiências formativas e quais são elas levando-se 

em consideração a falta de uma formação acadêmica específica para este fim. Já os 

objetivos específicos buscaram identificar as concepções que os professores têm do 

“saber pedagógico” e também como se configura o processo de 

formação/desenvolvimento profissional dos Professores Universitários Bacharéis, no 

campo profissional e em seu processo de escolarização.  

O referencial teórico apresenta autores que problematizam as questões 

relacionadas à formação docente no âmbito do Ensino Superior com destaque para: 

Cunha (2007); Perrenoud (2002), Tardif (2002), Pimenta e Anastasiou (2002) e 

Nóvoa (1997), além da fundamentação teórica de Bourdieu (1983; 1992; 2002). 
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A partir do exposto, a pesquisa foi estruturada conforme é demonstrado a 

seguir: o capítulo l – “O Desenvolvimento da Universidade e do Ensino Superior” – 

apresenta as questões históricas da Universidade e do Ensino Superior desde a sua 

origem até a modernidade. No Brasil, o período é referente aos séculos XIX, XX e 

XXI com ênfase na regulação da modalidade de Bacharelado no ensino Superior. 

No segundo capítulo – “ Formação Docente: entre saberes e práticas, o 

impacto nas concepções pedagógicas, campo profissional e habitus” – são 

apontadas as questões referentes aos saberes docentes, aos saberes inerentes à 

área de Pedagogia e da Didática. Ainda, são apresentados e discutidos os conceitos 

de campo e habitus de Pierre Bourdieu que foram utilizados para a análise 

apresentada no terceiro e útlimo capítulo. 

Finalmente, o terceiro capítulo, intitulado “Apresentação da Pesquisa e 

Análise”, traz a metodologia da pesquisa de campo indicando o detalhamento da 

construção da pesquisa, o caminho percorrido e os resultados obtidos a partir de um 

breve perfil dos professores que compuseram a amostra intencional da pesquisa. A 

análise do conteúdo das entrevistas divididos em categorias de análise foi realizada 

à luz do referencial teórico abordado no segundo capítulo. 

A discussão dos resultados, atrelada a esses referenciais, é apresentada nas 

Considerações Finais, com vistas a contribuir para a produção acadêmica inerente 

aos professores do Ensino Superior sem a formação pedagógica.  

Existe um número grande de professores, mais notadamente da área técnica, 

que trabalham com a didática no sentido da “arte de ensinar”, “despejar conteúdo” e 

não tem um olhar diferenciado para a essência da didática. Nesse sentido, a 

pesquisa apresenta sua relevância, pois desvela que é preciso ampliar os estudos 

sobre tais posicionamentos considerando que há um longo caminho entre o 

propósito de ensinar e sua realização e faz-se necessário que os professores 

transformem o ensinar em também desafiar, provocar e estimular a aquisição do 

conhecimento. 
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1 – O DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE E DO ENSINO SUPERIOR 

 

 

A maior parte da literatura sobre docência no Ensino Superior a trata como 

docência na Universidade, porém a Universidade é apenas uma das diferentes 

instituições que se ocupam da formação em nível superior. Talvez “esta limitação” 

ocorra porque, historicamente, foi o primeiro locus deste nível de ensino, no entanto, 

contemporaneamente, pelo menos no Brasil, representa uma pequena parcela do 

universo das Instituições do Ensino Superior – IES.  

Também, há autores, como Pimenta e Anastasiou (2002) que na obra 

intitulada “Docência no Ensino Superior” sempre tomam o cuidado de nomear como 

“docente no ensino superior”, pois muitos utilizam “docência universitária” como 

sinônimos, descuidando possivelmente, dos professores que atuam nas instituições 

não universitárias deste nível de ensino. A organização acadêmica da IES no Brasil, 

instituída pela Lei de Diretrizes e Bases – LDB nº 9394/96, estabelece a distinção 

entre instituições universitárias e não universitárias (centros universitários, 

faculdades e institutos tecnológicos). Esta distinção não é apenas de natureza 

administrativa, mas principalmente, de natureza político-pedagógica, a qual 

determina, inclusive, as condições materiais de trabalho, como por exemplo, a 

carga-horária, a autonomia da Instituição em relação aos seus cursos e as 

atividades docentes.  

De acordo com o último Censo da Educação Superior disponibilizado pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP – relativo ao ano 

2009, (BRASIL, 2009) existem no Brasil 2.314 IES e deste total apenas 186 são 

universidades, ou seja  8%, são 1966 faculdades, que representam 85% das IES, 

um total de 127 centros universitários que correspondem a 5,5% e 35 instituições 

federais e CEFETs (Centros Federais de Educação Tecnológica) representando 

1,5% das IES.  

Na sequência a tabela 1 informa  a evolução do número de instituições da 

educação superior por organização acadêmica, compreendendo o período de 2004-

2009 – conforme Resumo Técnico – Censo da Educação Superior de 2009 – INEP: 
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Tabela 1 – Evolução do Número de Instituições da Educação Superior por Organização Acadêmica – 

Brasil – 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda, segundo o mesmo Censo, no que se refere ao regime de trabalho das 

funções docentes, 78,9% são em tempo integral nas IES públicas, com destaque 

para as instituições federais que representam 87,5% deste total. Já nas instituições 

privadas, a grande maioria das funções docentes é horista (53,0%) e têm seu 

trabalho restrito à docência, sem se dedicar à pesquisa e a extensão de serviços à 

comunidade.  

Também nestas mesmas instituições os professores com jornada em tempo 

integral correspondem a 21,5%, ou seja, sua carga horária semanal de quarenta 

horas é distribuída entre atividades de ensino, pesquisa e extensão. Então, 

independentemente da distribuição das jornadas, evidencia-se que um professor do 

Ensino Superior, contratado em período integral tem atribuições, obrigações e 

possibilidades distintas e muito mais amplas que um professor com jornada parcial 

ou “horista”, contudo, ambos têm como atividade “matriz” o ensino. 

 

1.1 O NASCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS UNIVERSIDADES 

 

Com o domínio do teocentrismo na Idade Média, este período é reconhecido 

por alguns como “milênio do obscurantismo”. Este obscurantismo é caracterizado 

pela falta de interesse pela ciência, experimentação e pesquisa, os estudiosos 

preferiam a reprodução e a cópia manuscrita dos estudos efetuados até então. 

As primeiras universidades nasceram na Europa Ocidental, do interesse da 

Igreja, nos fins do século XII, sendo as primeiras e mais importantes Universidades: 
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a de Bolonha (com estatutos datados de 1253, foi destaque em Direito Civil e 

Canônico), a de Paris (consagrada na área de Filosofia e Teologia, com seus 

estatutos de 1215), a de Oxford (com estatutos de 1214, foi destaque também em 

Teologia e Filosofia) e a de Montpellier (destaque em Medicina, com estatutos 

outorgados por legado pontifical em 1220), segundo Janotti (apud Lampert, 1999, p. 

21). Nesse contexto, é possível observar que na Idade Média bastava uma 

faculdade ou um único curso, para ser universitas, corporações de ofício. 

De acordo com Crippa (apud ULLMANN; BOHNEN, 1994, p. 73), “As 

universitates, desde fins do século XII, significam, pois, uma comunidade de vida e 

de interesses, sem conotação imediata com estudo superior”. Gradualmente as 

universitas assumem o papel de centralizadora do conhecimento, fórum de debate e 

difusão de ideias. 

O mesmo autor, ao descrever os grupos que frequentavam as universidades e 

sua forma de organização, relata que eles uniam-se, em corporações, grupos de 

nobres, burgueses, filhos de agricultores, ricos e pobres, pessoas eminentes e 

anônimas, em igualdade social, sem privilégios de nascença ou fortuna. Para este 

fim, a isenção de taxas e concessão de bolsas de estudo para pobres eram medidas 

adotadas pelas universitas. 

A atividade principal das universidades, devido à falta de livros, era o ensino 

totalmente oral e o método utilizado era o escolástico. Elas não possuíam prédio 

próprio, antes do século XIV. Os cursos eram ministrados nos conventos, nas 

igrejas, nos refeitórios dos claustros, ao ar livre e até na casa dos professores. Todas 

estas organizações possuíam dois traços culturais comuns – a língua latina e a 

profissão da fé cristã e se caracterizaram pelo ecumenismo internacional. 

A universidade medieval também se caracterizou pela internacionalidade, pois 

tinha as portas abertas a todas as culturas: grega, cristã, romana, árabe e judaica. 

Nela discutiam-se os problemas políticos e religiosos do momento. As opiniões dos 

mestres eram escutadas e respeitadas pelos reis e pelos Papas. As universidades 

constituíam sustentáculos a serviço da sociedade e da Igreja. O saber foi 

universalizado, com exceção ao mundo feminino. 
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Nos séculos XIV e XV surgiram novas universidades, resultando de atos de 

fundações decididos por autoridades políticas, pelo príncipe ou pela cidade, e 

confirmado pelo papado. Alemanha, França e Espanha foram as três nações que 

nesta época se destacaram pelo desenvolvimento da fundação de universidades. 

Findando o século XIV, surge a ideia de que toda a Universidade deve ter as 

quatro faculdades tradicionais: Artes, Medicina, Direito e Teologia. 

Quanto à origem social dos universitários, neste período, segundo Charle e 

Verger (1996), pode-se afirmar que: 

 

[...] os nobres nunca foram numerosos, com índice inferior a 5%, já 
os graduandos das classes médias (comerciantes, artesãos) são 
maioria, pois os diplomas significavam ascensão social, obtenção de 
muitos rendimentos, galgar posição de prestígio, tanto no alto clero, 
como na prática privada ou no serviço do príncipe. (p. 28) 

 

A universidade tornou-se pólo criador de literatura científica especializada. 

Instituiu-se o costume de publicar livros (copiados) chamados de exemplares que 

continham a matéria ministrada (“apostilas”), copiadas à mão. Com o surgimento da 

imprensa, a divulgação de novos trabalhos científicos se acelerou, diminuindo o 

tempo necessário para a difusão e o surgimento de comentários, refutações e 

extensões desses trabalhos. 

Com a intensificação da vida urbana, o desenvolvimento laico e autônomo da 

universidade e a difusão de livros impressos, encontravam-se reunidas, no final da 

Idade Média, as condições para a eclosão de uma rápida transformação cultural que 

seria o Renascimento. Este período, no século XVI, foi marcado por profundas 

transformações principalmente de natureza cultural e intelectual que indicou uma 

ruptura com as estruturas medievais e assinalou o início da Idade Moderna. 

A Renascença inaugura uma nova época, devido ao humanismo, inspirado 

nas artes, na literatura clássica e nas doutrinas filosóficas da antiguidade greco-

romana. Passada a “longa noite dos mil anos”, ter-se-ia dado verdadeira 

ressurreição dos valores clássicos. “(...) Há uma diferença entre o medievo e os 

humanistas do Renascimento: estes cultuavam a forma dos clássicos da 

antiguidade, enquanto os medievais viam os antigos como mestres da ciência e lhes 

estudavam o conteúdo.” (ULLMANN; BOHNEN, 1994, p. 293). 
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No período moderno ocorreu uma das características mais notáveis da 

evolução institucional das universidades o fim da autonomia universitária, o que 

acarretou o controle cada vez maior dos poderes denominados políticos, portanto 

laicos, assumindo gradativamente os salários dos professores, construção dos 

prédios entre outras responsabilidades. 

 

1.2 O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL 

 

Nesta pesquisa a ênfase é dada à estrutura da universidade brasileira  

moderna e em virtude disso é apresentado de forma sumária como as iniciativas, no 

que se refere ao Ensino Superior, vêm se configurando após o período do Brasil 

Império, evidenciando o período republicano, mais especificamente, após a década 

de 1960 quando há a expansão da oferta de vagas neste nível de ensino e se 

acentuam as reformas em seu funcionamento. 

De acordo com Teixeira (1989), até o começo do século XlX, a Universidade 

do Brasil era a Universidade de Coimbra, na qual estudavam os brasileiros após 

terem realizados os cursos nos reais colégios dos jesuítas no Brasil. No século XVlll 

esses estudantes eram obrigados a um ano apenas no Colégio de Artes de Coimbra 

para ingresso nos cursos superiores de Teologia, Direito Canônico, Direito Civil, 

Medicina e Filosofia. Nessa Universidade graduaram-se, no período corresponde 

aos séculos XVI, XVII e XVIII, mais de 2.500 jovens nascidos no Brasil. 

Muitos brasileiros que estudaram na Universidade de Coimbra foram aí 

professores, pois eles não eram considerados estrangeiros, mas sim portugueses 

nascidos no Brasil. Desta forma não se podia distinguir um brasileiro de um 

português até a Independência do Brasil.  

O início do Ensino Superior no Brasil ocorreu em 1808 com a chegada da 

família real portuguesa ao país. Teve início o período denominado Brasil Império e 

mudanças alteraram o setor cultural e político colonial. Diferentemente da 

concepção de Universidade de Portugal, no Brasil ela nasceu enquanto um conjunto 

de instituições isoladas, com a intenção de ministrar cursos profissionais como 

Direito e Medicina. As instituições que foram fundadas logo após a chegada da 
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família real foram a Escola de Cirurgia e Anatomia da Bahia e, no Rio de Janeiro, a 

Academia de Guarda-Marinha. Esta forma de organização fragmentada 

correspondia à concepção francesa de Ensino Superior  profissional. 

Estas instituições de ensino isoladas, com caráter profissional, foram se 

reunindo em processo de agregação sucessiva, dando origem então, às 

universidades. Sob essa premissa, Teixeira (1989), formula sua análise e elucida a 

dinâmica no cenário atual: 

 

Com a chegada do príncipe D. João, futuro D. João VI, em 1808, à 
Bahia, cria o Príncipe Regente nessa cidade, em 18 de fevereiro, a 
Escola de Cirurgia e Anatomia, hoje Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal da Bahia. Apenas chegado ao Rio, o Príncipe 
Regente cria a 2 de abril de 1808 o Segundo Curso de Anatomia e 
Cirurgia, hoje Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro. Em 1808, criou a Academia de Guarda-Marinha e em 
1810, a Academia Militar, que se transformou em Escola Central, 
depois Escola Politécnica, hoje Escola Nacional de Engenharia da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro; em 1814 o Curso de 
Agricultura, e em 1816, a Real Academia de Pintura, Escultura e 
Arquitetura. Depois da independência, cria o Imperador D. Pedro l 
em 11 de agosto de 1827 os Cursos Jurídicos em São Paulo e em 
Olinda em Pernambuco. Durante a regência, na menoridade de D. 
Pedro ll, criam-se em 1832 a Escola de Minas e Metalurgia em Ouro 
Preto, Minas Gerais, em 1839 a Escola de Farmácia, também em 
Ouro Preto, e em 1837, no Rio de Janeiro, o Imperial Colégio Pedro 
ll. O Imperador D. Pedro ll somente instalou a Escola de Minas 34 
anos após a criação. Estas foram as escolas superiores oficiais que 
teve o Brasil até 1889, data da Proclamação da República (p. 70). 

 

No final do século XIX iniciou-se o período republicano e o governo federal 

continuou constituindo escolas técnico-profissionais. Quanto ao Ensino Superior 

ainda se tinha a concepção de Ensino Utilitário de preparo profissional não cuidando 

de outros aspectos da cultura.  

A primeira Constituição Republicana, publicada em 1824, reivindicava a 

criação de Instituições de Ensino Superior pelo Poder Público e ainda, a 

Constituição de 1891 (artigo 35, parágrafo terceiro), determinou ser atribuição do 

Congresso “criar instituições de ensino superior e secundário nos Estados”, 

conforme pode ser observado no trecho a seguir de acordo com Cunha (2001): 
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Foram três instituições privadas, uma em Manaus (1909), outra em 
São Paulo (1911) e uma no Paraná (1912). Foram criadas por 
iniciativas privadas e previam várias faculdades. Elas não 
perduraram. A de Manaus, por causa do esgotamento do ciclo da 
borracha. Só sobrou a Faculdade de Direito que sobreviveu e está na 
Universidade Federal do Amazonas. Em São Paulo, quando o 
governo do Estado criou a Faculdade de Medicina, que hoje faz parte 
da USP, os estudantes da Universidade privada migraram para a 
faculdade pública estadual, pela garantia do diploma credenciado.  
Já a Universidade do Paraná enfrentou a política federal de 
contenção do crescimento do ensino superior, que impedia o 
reconhecimento de qualquer curso em cidades que fossem de 
Estado com menos de um milhão de habitantes. Como o Paraná, na 
época não possuía esta população, ficou sem cursos reconhecidos, 
sobraram cursos livres, hoje integrados à Universidade Federal do 
Paraná (p. 6). 

 

Apesar destas iniciativas, previstas em lei, somente em 1920, o poder público 

constituído nomeia como universidade as escolas profissionais superiores que 

haviam no Rio de Janeiro. 

No Brasil, a década de 1920 foi marcada por novas ideias, por movimentos 

culturais, políticos e sociais que tiveram muita repercussão. A constituição da 

Academia Brasileira de Ciências (1922) e a Associação Brasileira de Educação 

(1924), ambas no Rio de Janeiro, iniciam um movimento pela modernização de todo 

o sistema educacional brasileiro e que culminam, na década dos anos de 1930 com 

o movimento denominado de “Escola Nova”. 

A primeira Universidade, propriamente dita, a do Rio de Janeiro nasceu em 7 

de setembro de 1920, pelo Decreto nº 14.343 do Presidente da República, Epitácio 

Pessoa. Esta Instituição foi criada a partir da reunião da Faculdade de Medicina, da 

Escola Politécnica e da Faculdade de Direito, do Distrito Federal. Em 1927 nasceu a 

Universidade de Minas Gerais da união de cinco faculdades: Medicina, Engenharia, 

Direito, Farmácia e Odontologia. 

Em decorrência da industrialização e urbanização, marcantes neste período, 

surgiu pela primeira vez no Brasil uma ação planejada visando à organização 

nacional da educação. Durante a denominada era Vargas, foram criadas novas 

condições de existência do Ensino Superior, segundo Aranha (1996): “Os decretos 

de Francisco Campos imprimem uma nova orientação, voltada para maior autonomia 
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didática e administrativa, interesse pela pesquisa, difusão da cultura, visando ainda 

ao benefício da comunidade.” (p. 201) 

Em 1931 ocorreu a promulgação do Decreto nº 19.851, que foi instituído pelo 

Ministro Francisco Campos e sancionado pelo Presidente da República, Getúlio 

Vargas. Esse decreto criou o Estatuto das Universidades Brasileiras, definindo como 

objetivo da Universidade: “...equipar tecnicamente as elites profissionais do País e 

proporcionar ambiente propício às vocações especulativas e desinteressadas, cujo 

destino, imprescindível à formação da cultura nacional, é o da investigação e da 

ciência pura.” (CAMPOS, 1931, p.4). 

O Estatuto das universidades brasileiras indicava para o Ensino Superior, que 

as universidades seriam autorizadas mediante a união,de pelo menos três de quatro 

faculdades preexistentes credenciadas: Engenharia, Medicina, Direito ou uma 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. 

A Cátedra2, que foi criada por D. João VI com as Cadeiras de Anatomia - no 

Rio de Janeiro – e de Cirurgia – no Rio e na Bahia, ganhou força na Constituição de 

1934. Para ser professor catedrático exigia-se concurso público de provas e títulos 

para o provimento da cadeira ou poderia ser nomeado sem concurso, mediante 

publicação de obra de excepcional valor, sendo eleito para assumir a cadeira, pelo 

voto de dois terços da Congregação Universitária. A primeira nomeação do 

catedrático era válida por dez anos e, em caso de recondução, passava a desfrutar 

das garantias de liberdade de ensino se constituindo em funções vitalícias. 

Também, na Constituição de 1934, foi proposta a centralização das 

determinações do Ensino Superior e Secundário para a esfera da União. 

Ainda, nesta década foram criadas universidades públicas, com o espírito 

investigativo. A Universidade de São Paulo, em 25 de janeiro de 1934, apesar de ser 

uma universidade estadual, foi a primeira a se adequar ao referido decreto federal. 

Neste mesmo ano também foi criada a Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

e, em 1935, a Universidade do Distrito Federal, criada por Anísio Teixeira a qual teve 

“vida curta” sendo dissolvida durante o Estado Novo, em 1939. 

                                                           
2
 Cadeira professoral; o mais alto posto da hierarquia do magistério. 
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Na mesma década, no Plano de Reorganização do Ministério de Educação e 

Saúde Pública (MESP), o ministro Gustavo Capanema referenciou a criação da 

Universidade do Brasil, com significação nacional, que foi promulgada pela Lei no. 

452, de 5 de julho de 1937, e na qual definiu esta Universidade como “uma 

comunidade de professores e alunos consagrada ao estudo.” 

Segundo Cunha (2000), com a saída do presidente Getúlio Vargas, em 1945 e 

o fim do Estado Novo (regime autoritário), a redemocratização do país foi marcada 

pela promulgação de nova Constituição, de 16 de setembro de 1946, garantindo os 

direitos individuais de expressão, reunião e pensamento, apesar da organização 

educacional permanecer a mesma.  

Nesse contexto, cabe ressaltar a estrutura do Ensino Médio dividida entre o 

ensino propedêutico (para as elites) e o ensino profissional (para a classe 

trabalhadora) de maneira discriminatória e que já definia quem seria conduzido ao 

Ensino Superior. 

O Decreto Federal nº 21.321/46 criou o Estatuto da Universidade do Brasil 

apresentando seus objetivos – educação, ensino e pesquisa – mediante a criação do 

regime de tempo integral dos professores para que estes desenvolvessem ensino e 

pesquisa na universidade. 

A autonomia da Universidade do Brasil não passou de aspiração, embora 

através do Decreto-lei nº 8.393 de 17 de dezembro de 1945 ela tenha passado a 

gozar de autonomia administrativa, financeira, didática e disciplinar, entretanto, esta 

autonomia nunca foi colocada em prática. 

Foram criadas também na década de 1940, as primeiras Universidades 

privadas, por congregações religiosas católicas, como a Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro, de São Paulo e do Rio Grande do Sul, com cursos nas 

áreas das Ciências Humanas e Sociais. 

Posteriormente, a pesquisa científica e tecnológica foi incrementada por 

intermédio da concessão de bolsas e implantação de núcleos de pesquisa e 

qualificação de pessoal especializado. Esta política de concessão de bolsas se 

instalou após a criação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
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Tecnológico (CNPq) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES) em 1951. 

Com a lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, houve alterações no Ensino 

Superior como o aumento do controle normativo do Conselho Federal de Educação 

– organizando currículos mínimos e duração de cursos superiores – a possibilidade 

de o Ensino Superior ser lecionado tanto em universidades quanto em escolas 

isoladas, da manutenção do sistema de cátedra e da garantia da representação 

estudantil nos colegiados, entre outras modificações. 

A partir da década de 1960, afloraram os movimentos estudantis reivindicando 

oportunidade e qualidade de ensino. Foi promulgada a reforma universitária, Lei nº 

5.540, de 28 de novembro de 1968, que objetivou o trinômio ensino, pesquisa e 

extensão, extinguiu a cátedra, aumentou a matrícula do ensino superior pelo 

incremento da iniciativa privada, criou o vestibular unificado e classificatório, retirou a 

autonomia e conteve o protesto estudantil, com o repressivo Decreto-lei no. 477/69. 

A reforma universitária visava modernizar a universidade brasileira, tornando-

a instrumento em favor dos interesses empresariais nacionais e internacionais, 

“...formando mão-de-obra barata e especializada, para manter a estrutura 

tecnocrático-militar do neocapitalismo do Brasil” (LAMPERT, 1999, p.38). 

Nesta época os jovens professores e o movimento estudantil eram os 

principais atores desta discussão. Lutavam por uma universidade pública para todos, 

organizada por departamentos,  para que os docentes tomassem as decisões de 

forma democrática, sem a intervenção dos velhos catedráticos e do poder das 

antigas faculdades. A situação agravou-se com o problema dos alunos excedentes, 

aqueles que foram aprovados no exame vestibular, mas que por falta de vagas, não 

poderiam frequentar a universidade pública.  

Neste período, marcado pela Ditadura Militar no Brasil, as Universidades 

passaram a ser objeto de intervenção direta do governo federal. Foi afastado um 

grande número de professores, principalmente da Universidade de Brasília, e foram 

criadas as assessorias de informações nas Instituições Federais de Ensino Superior 

com a intenção de reprimir as atividades de caráter “subversivo”. Na intenção de 

adequar a estrutura da universidade, ora ameaçadora à ordem nacional, ora à nova 
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estrutura política do país, originou-se a Reforma Universitária consagrada na Lei nº. 

5.540, de 11 de novembro de 1968. 

O quadro de asfixia política empurrava as universidades para uma situação de 

confrontação com o poder estabelecido. Assim, a reforma da educação começava 

pelo ensino superior. Ou seja, a reforma universitária se antecipava à reforma dos 

demais níveis de ensino. Nascia, desta forma, a Lei nº 5.540 em 1968 e, somente 

três anos mais tarde, editava-se a Lei nº 5.692/71, voltada, especificamente, para os 

níveis de ensino anteriores ao ensino superior. Deste modo, surgiam duas 

legislações sucedâneas à Lei nº 4.024/61, a nossa primeira LDB (CARNEIRO, 1998, 

p. 25). 

Sampaio (2000), aponta que a reforma de 1968 apresentava-se como um 

projeto articulado e necessário à implantação e manutenção do modelo 

socioeconômico adotado pelos governos militares. Esse modelo apresentava a 

necessidade de aumentar a escolaridade do cidadão brasileiro via ampliação do 

acesso ao ensino superior. Assim, o regime militar transformava a educação superior 

num fator de supremacia e de obtenção de consenso. 

Na questão de ampliação do acesso ao Ensino Superior, a Lei nº 5.540/68, 

encaminhou para a solução de aumento de vagas a instalação de estabelecimentos 

isolados de ensino e abertura à iniciativa privada, ao invés de universidades. A 

ampliação de vagas ocorreu pela abertura de instituições superiores isoladas pela 

autorização do Conselho Federal de Educação. O Governo não conseguia atender 

aos aspirantes pelo Ensino Superior público, predominando os estabelecimentos 

isolados, de iniciativa privada, com cursos de baixo custo e expansão sem critérios. 

Com relação à expansão deste nível de ensino, simultaneamente com a ampliação 

das matrículas nas instituições privadas, a autora afirma que: 

 

A pressão exercida pelo setor privado era impulsionada por dois 
fatores: a existência de uma demanda reprimida (os excedentes do 
sistema público) e de outra, crescente, resultante da própria 
ampliação da rede de segundo grau; e a expectativa de atendê-la, 
mobilizando recursos privados. Ao longo de quase toda a década de 
1970, a taxa de conclusão do segundo grau para as sucessivas 
coortes foi acima de 50% (SAMPAIO, 2000, p. 68). 
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Na busca por uma solução para o problema foi instituído um grupo de 

trabalho, denominado de Grupo de Trabalho da Reforma Universitária (G.T.R.U.), em 

1968 para estudar a reformulação do Ensino Superior. Cunha (1988) sobre esse 

assunto argumenta: 

 

A generalidade da insatisfação para com a situação do ensino 
superior - evidenciada pelas passeatas de estudantes nas principais 
cidades do país – levou a que o Governo ouvisse as sugestões 
daqueles que, em seu próprio âmbito, defendiam a urgência da 
reformulação profunda desse grau de ensino (p.  240). 

 

Apesar das mudanças observadas nas instituições de Ensino Superior pelo 

Brasil, a reforma universitária teve um caráter conservador e o país acabou 

perdendo a oportunidade de fazer concretamente uma reforma no conjunto do seu 

ensino superior, conforme afirma Fernandes (1975): 

 

Por mais coerentes, íntegros e lúcidos que sejam os intelectuais 
pertencentes ou identificados com os interesses políticos 
conservadores, eles não podem romper essa barreira. Palmilham, 
então, um triste destino humano. No campo do conhecimento puro e 
da consciência abstrata, podem ir tão longe quanto a sua época e 
sua geração. No plano político, estão condenados à lógica e à 
dinâmica do pensamento e da ação conservadora, não podendo 
ultrapassar as suas acanhadas fronteiras (p. 206). 

 

É possível citar entre algumas das consequências da reforma as mudanças 

nos currículos dos cursos, tornados mais flexíveis, permitindo aos alunos fazer 

determinadas opções nas disciplinas a serem cursadas. Outro aspecto importante foi 

a implantação de comissões em diversas universidades com o objetivo de realizar 

estudos sobre o mercado de trabalho nas suas regiões (ARAÚJO, 1984). 

A expansão do Ensino Superior, que ocorreu nos anos 1960 e 1970, 

caracterizou-se pela ampliação do número de vagas, com surgimento de instituições 

privadas de ensino superior e por um crescimento significativo de matrículas nas 

instituições de ensino superior públicas, ainda que não tenham acompanhado o 

volumoso número de candidatos pretendentes a ingressar na universidade.  

Segundo Neves (2002), ocorreram muitas mudanças políticas, econômicas e 

ideológicas no final da década de 80 e início dos anos 90. Foi, então, a partir de 
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meados da década de 1990 que o país se ajustou aos ideais neoliberais, com a 

entrada no poder de Fernando Collor de Melo, Itamar Franco e Fernando Henrique 

Cardoso. Com isso, a sociedade brasileira foi profundamente atingida com as 

acentuadas mudanças econômicas, como os baixos salários e diminuição de 

políticas sociais, aumento do desemprego, abertura de mercados, entrada de 

empresas internacionais no país, forte interferência de organismos internacionais, 

como é o caso do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, além da 

aceleração do processo de privatização dos serviços educacionais, e 

desinvestimento na área social. Conforme Neves (2002) argumenta: “A política 

neoliberal de educação escolar quer na educação básica, quer na educação superior 

passa a ter como objetivo fundamental contribuir para o aumento da produtividade e 

da competitividade empresariais [...]”  (p. 26). 

A aprovação da atual LDB, a Lei Federal nº 9.394/96, “referendou, em nível 

formal, o novo patamar de escolarização exigido para a capacitação da força de 

trabalho brasileira” (ibid., p. 23). A escolarização básica que é composta pela 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, passou a se constituir o 

nível mínimo de escolarização para capacitação dos trabalhadores para a realização 

do trabalho simples e para progressão em nível superior.  

 

A nova LDB manteve, para os anos de produção flexível no Brasil, a 
educação superior como grau mínimo de escolarização para 
capacitação do trabalho complexo que já conhecia nos anos finais do 
fordismo no Brasil, mas criou um novo tipo de curso: os chamados 
cursos de graduação (ibid., p. 23). 

 

A educação superior passou a ser conduzida para capacitação dos 

trabalhadores, possibilitando que manuseassem as tecnologias vindas do exterior e, 

também, para adequá-los à nova cultura neoliberal.  

 

Pode-se afirmar hoje, com certa segurança, que a política 
educacional neoliberal realiza, de forma sistêmica, a subordinação da 
escola, em todos os níveis, as demandas técnicas e ético-políticas da 
burguesia brasileira. As novas diretrizes educacionais adotadas pelo 
Brasil respondem aos imperativos do capital internacional para a 
América Latina e vêm sendo financiadas, como aliás todo o projeto 
de desenvolvimento, com recursos do Banco Mundial e do FMI (ibid., 
p. 26). 
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Um dos motivos da aceleração da privatização do Ensino Superior deve ser 

pesquisado no novo papel do Estado, como um órgão privatizador dos serviços 

públicos e transferidor de recursos estatais para a iniciativa privada para financiar o 

aumento da produtividade e para superar a competitividade empresarial. 

A expansão deste nível de escolarização orientou as decisões do Ministério 

da Educação e do recém criado Conselho Nacional de Educação, que consolidou na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 9.394/96 e no Plano 

Nacional de Educação – PNE de 2001. Nesse sentido, Saviani (2008) ressalta: 

 

Em suma, se em relação à nossa primeira LDB Álvaro Vieira Pinto 
pôde afirmar: “é uma lei com a qual ou sem a qual  tudo continua tal 
e qual”, agora, diante da nova LDB nós poderíamos parafrasear essa 
espirituosa definição nos seguintes termos: é uma lei com a qual a 
educação pode ficar aquém, além ou igual a situação atual (p. 226). 

 

Ainda em relação à LDB 9.394/96, no que se refere ao acesso ao Ensino 

Superior, permitiu-se a existência de outros sistemas de ingresso que não 

exclusivamente os exames vestibulares. Foram estabelecidos novos modelos de 

instituições e cursos superiores, como a criação dos Centros Universitários, que não 

precisam dedicar-se à pesquisa e, também, a criação dos chamados Cursos 

Sequenciais por campo de saber, de menor duração que os tradicionais. Com o 

elevado número de egressos da educação básica pública e o não aumento das 

vagas na educação superior pública, favorece-se o interesse capitalista de alguns 

grupos e dos empresários da educação. Para Sampaio (2000): 

 

Por sua vez, o fato de a nova legislação reconhecer a possibilidade 
de existência de instituições com finalidade lucrativa, e torná-las 
sujeitas à legislação mercantil, rompe com a tradição legal que só 
previa o serviço educacional sem finalidade lucrativa, dando origem a 
uma série de subterfúgios no sentido de burlar as restrições legais. 
Essa disposição legal aplicada indistintamente a todos os 
estabelecimentos privados de ensino permitia-lhes o benefício da 
isenção fiscal e para fiscal (p. 146). 

 

Bittar; Oliveira e Morosini (2008) também fazem suas considerações a esse 

respeito e segundo os autores é possível apontar preliminarmente, que a Lei no. 

9.394/96, provocou um impacto tanto na Educação Superior quanto na Educação 
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Básica. Entretanto, o maior impacto ocorreu na Educação Superior, cuja expansão, 

deu-se principalmente em função da flexibilidade existente na lei. 

A Lei nº 9.394/96, não é inovadora no que se refere aos desafios modernos 

da educação, pois no todo predomina a visão tradicional, refletindo o adormecimento 

nacional nesse campo, impedindo assim de perceber o quanto as oportunidades de 

desenvolvimento dependem da qualidade educativa da população. 

Houve nas décadas dos anos de 1980 e 1990 uma reorganização do trabalho 

e do processo produtivo, período imediatamente anterior e posterior às mudanças 

implantadas pela atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Estas 

mudanças passaram a exigir do trabalhador maior nível de escolaridade para 

execução do trabalho simples e do trabalho especializado. 

“Esse patamar mínimo de escolarização, que era, no Brasil 

desenvolvimentista (anos 1930 a 1960), em nível formal, de quatro anos de 

escolaridade – a educação primária – para a realização do trabalho simples, alterou-

se para oito anos de escolaridade – ensino fundamental – a partir dos anos 1970.” 

(NEVES, 2002, p. 23). 

Demo (1997) afirma que a ignorância da população é de certa forma 

interessante para a elite no sentido de manter o status quo. Já para outra parte da 

elite não seria interessante o atraso, pois já não daria mais lucro. A competitividade 

moderna da economia está intrinsecamente conectada com a questão educativa, 

ainda que se fixe no trabalhador. Porém, mesmo assim, pode-se afirmar hoje que 

um trabalhador que não sabe pensar já não é útil para a produtividade moderna. 

É claro que, do ponto de vista do mercado, a educação somente interessa se 

for “útil”. De modo algum se afirma aqui que o capitalismo teria se convertido. 

Apenas passou da mais-valia absoluta para a relativa, e continua tendo no mercado 

sua relação essencial, fora da qual “não há salvação” (TEIXEIRA; OLIVEIRA apud 

DEMO, 1997).  

Surge então uma nova burguesia de serviços, organizada no Fórum Nacional 

da Livre Iniciativa na Educação que ficou responsável por atender a demanda de 

pessoas que não conseguem entrar na universidade pública seguindo assim para a 
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iniciativa privada. Essa nova burguesia de serviços se fortalece da pressão exercida 

pelas frações da burguesia brasileira que pressionam o Estado a reduzir seus gastos 

na área social, e também pelo não investimento em universidades públicas. De 

acordo com Neves (2002): 

 

Os empresários da educação, nos anos de neoliberalismo, 
configuram-se como fração da nova burguesia de serviços, 
possuindo as mesmas características de setor em seu conjunto. 
Embora presentes em todos os níveis e modalidades de ensino, 
atuam maciçamente no nível superior da educação escolar (p. 37). 

 

Rodrigues (2007) nos ajuda a compreender como esta nova burguesia de 

serviços reconhece a educação como uma forma de acumular mais capital. 

 

Existem duas formas básicas de a burguesia, isto é, o capital, 
encarar a educação escolar: educação-mercadoria ou mercadoria-
educação. Cada uma dessas perspectivas se liga diretamente à 
forma como o capital busca a autovalorização e cada uma delas é 
face de uma mesma moeda, ou seja, são formas sob as quais a 
mercadoria se materializa no campo da formação humana (p. 5). 

 

Demo (1997), ao se referir à aprovação da LDB 9394/96 – Lei Darcy Ribeiro – 

sancionada em 20 de dezembro de 1996, comenta que de um Congresso 

deteriorado e antigo como o nosso, só pode sair uma lei antiquada, mas que apesar 

disso, essa lei contém avanços ponderáveis, que permitem, sobretudo em virtude de 

seu senso pela flexibilidade legal, rumar para inovações importantes. 

 

1.3 OS CURSOS DE GRADUAÇÃO BACHARELADO 

 

Há que se considerar que há poucas informações, discussões e materiais, no 

que se refere a aspectos gerais, sobre os cursos de graduação (Bacharelado). O 

que existe, em profusão, é a regulamentação e a discussão sobre cada curso em 

específico. Nesta pesquisa são apresentados, portanto, os principais elementos 

legais que regulamentam esta modalidade de Ensino Superior. 
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O sistema educativo brasileiro foi redefinido pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB/EN), lei no. 9.394/96, na qual ficaram estabelecidos os 

níveis escolares e as modalidades de educação e ensino, bem como suas 

respectivas finalidades. 

A Educação Superior no Brasil é ministrada em Instituições de Ensino 

Superior (IES), públicas ou privadas, com variados graus de abrangência ou 

especialização, abertas a candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou 

equivalente e aprovados em respectivo processo seletivo. 

Este nível de ensino abrange um sistema complexo e diversificado de 

instituições públicas e privadas com diferentes tipos de cursos e programas, 

incluindo vários níveis de ensino, desde a graduação (bacharelado, licenciatura e 

tecnologia) até a pós-graduação lato e stricto sensu. A normatização desse amplo 

sistema encontra-se formalizada na LDBEN/96, acrescida de um amplo conjunto de 

Decretos, Regulamentos e Portarias complementares. 

Os cursos e programas regulares da educação superior conferem diplomas 

de bacharel, licenciado ou tecnólogo (em nível de graduação). Conforme Parecer 

CNE/CES nº 0136/2003 “o objetivo do ensino superior é o de formar profissionais 

aptos (capazes) para o exercício profissional” (art. 43) por meio dos cursos de 

graduação submetidos a avaliações e renovações periódicas de reconhecimento 

pelo próprio Ministério da Educação (MEC). O artigo 48 “assegura a obtenção do 

diploma como prova da formação superior recebida para o exercício da profissão.” A 

seguir, a figura 1 apresenta o quadro de organização da Educação Superior no 

Brasil: 
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Figura 1 – Educação Superior: cursos e níveis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os Referenciais Curriculares Nacionais (RCNs) dos Cursos de Bacharelado e 

Licenciatura do Ministério da Educação da Secretaria do Ensino Superior de 20103 

compõem uma das ações de sintonia da educação superior às demandas sociais e 

econômicas, sistematizando denominações e descritivos, identificando as efetivas 

formações de nível superior no Brasil. Nesse documento consta a nomenclatura dos 

cursos de graduação (Bacharelado e Licenciatura), sua respectiva carga horária e 

                                                           
3
 Este documento encontra-se disponível no site: http://www.uff.br/enzimo/arquivos/arq0008.pdf 

http://www.uff.br/enzimo/arquivos/arq0008.pdf
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sua integralização (duração do curso/ano) e seu código. A cada perfil de formação, 

associa-se uma única denominação e vice-versa, firmando uma identidade para 

cada curso, sua especificidade, por isso não se pode tratar de uma maneira geral os 

cursos de graduação bacharelado. O grande desafio na construção e implantação 

dos RCNs é compatibilizar as vantagens da convergência de denominações e 

descritivos para aumentar a densidade e significância acadêmica de cada um dos 

cursos com a necessidade de aumentar a diversidade de formações. 

De acordo com os RCNs dos cursos de Bacharelados e Licenciatura, que 

foram constituídos no decorrer de 2009, são contempladas as nomenclaturas 

historicamente instituídas, apoiadas pela legislação regulamentadora de profissões e 

pelas Diretrizes Curriculares para os cursos de graduação. Todos estes documentos 

formam um conjunto de descritivos que mostram os temas abordados nas diversas 

formações, os ambientes em que o profissional poderá atuar e a infraestrutura 

mínima recomendada para a oferta e o perfil do egresso. 

Os Referenciais têm como característica orientar e não limitar as instituições 

na construção dos projetos pedagógicos. Porém, cada Instituição do Ensino Superior 

(IES) pode, considerando as orientações dos referenciais, incluir novas temáticas e 

esboçar linhas de formação no curso. 

Esse documento aponta para três únicos graus consolidados historicamente 

na educação superior brasileira e já apresentados anteriormente: os Bacharelados, 

as Licenciaturas e os Cursos Superiores de Tecnologia. 

Os Bacharelados que se configuram como cursos superiores generalistas, de 

formação científica e humanística, conferem ao diplomado, competências em 

determinado campo do saber para o exercício de atividade acadêmica, profissional 

ou cultural. Esses cursos de graduação no Brasil estão tradicionalmente ligados às 

grandes áreas do conhecimento (Química, Geografia, Economia, Física, Letras etc), 

nos campos das artes (como Artes Plásticas, Artes Cênicas) ou a formações 

profissionais de perfil generalista como as tradicionais (Medicina, Direito e  

Engenharias, e ainda, outras como Administração de Empresas, Jornalismo). 

Esta modalidade de curso tem como característica a duração normal de 

quatro a seis anos, sendo oferecido na maioria das áreas de estudo em Artes, 
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Ciências Humanas, Ciências Sociais, Matemática, Ciências Naturais e nas 

profissões regulamentadas pelo Estado, como Arquitetura, Direito, Administração 

entre outras. 

Na seqüência, o Quadro 1, que consta no parecer CNE/CES nº 8/2007 que 

dispõe sobre carga horária e procedimentos relativos à integralização e duração dos 

cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial, demonstra a 

diversidade e amplitude das profissões regulamentadas, cujo exercício, bem como 

sua fiscalização, são comandados por leis, de hierarquia idêntica à LDB: 

 

Quadro 1 – Profissões regulamentadas no Brasil de Ensino Superior 

Administrador Engenheiro de 
Segurança 

Odontologista 

Advogado  Engenheiro Agrônomo Orientador Educacional 

Agrimensor Estatístico Professor 

Arquiteto Farmacêutico Profissional de 
Educação Física 

Arquivista Fisioterapeuta   Psicólogo 

Assistente Social Fonoaudiólogo Químico 

Atuário Geógrafo Relações Públicas 

Bibliotecário Geólogo Secretário 

Biólogo Jornalista Sociólogo 

Biomédico Médico Tecnólogo 

Contabilista Médico Veterinário Terapeuta Ocupacional 

Economista Metereologista Treinador de Futebol 

Economista Doméstico  Museólogo Zootecnista 

Enfermeiro Nutricionista  
Fonte: MEC/INEP, Censo da Educação Superior, 2004, p.13. 

 

 Vale ressaltar que a história da formação superior no Brasil é exatamente 

medida pela escolha da profissão precoce, caracterizada muito cedo, no ingresso da 

vida acadêmica. Em consequência o diploma continua sendo o passaporte para a 

vida profissional, segundo o CNE/CES no. 8/2007. 
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2 FORMAÇÃO DOCENTE: ENTRE SABERES E PRÁTICAS, O IMPACTO NAS 

CONCEPÇÕES PEDAGÓGICAS, DO CAMPO PROFISSIONAL E DO HABITUS 

 

... a criação e recriação do conhecimento na escola 
não estão apenas em falar sobre coisas prazerosas, 

mas, principalmente, em falar prazerosamente  
sobre as coisas  

(Mário Sergio Cortella, 1998) 
 

Comumente o conhecimento transmitido pelos professores é como algo 

acabado, desconexo da realidade. Assim, a maneira de ser do professor frente aos 

estudantes é um fator altamente significativo na aprendizagem. 

A formação e as práticas docentes são acompanhadas de uma concepção de 

ser humano e de mundo que não se altera com a mesma velocidade dos avanços 

tecnológicos e de suas consequências. Neste sentido, Perrenoud (2002)  afirma que 

é impossível formar professores sem fazer escolhas ideológicas, de concepções, de 

acordo com o modelo de sociedade e de ser humano que defendemos. 

O professor realiza seu trabalho fundamentando-se em uma determinada 

concepção pedagógica, mesmo sem saber explicitá-la com clareza. 

Essa concepção pedagógica é exposta nos fundamentos, nos objetivos e nas 

estratégias dos processos de educar. Como informa Santos Neto (2004), fazendo 

referência ao pensamento de Paulo Freire, é a explicitação da intencionalidade 

segundo a qual se educa. Primeiramente temos que ter a consciência de 

compreender quem é o ser humano, a concepção antropológica, que é fundante das 

práticas docentes: “da concepção antropológica que eu defender dependerá a opção 

política, a opção educativa, a opção econômica, a opção ética, a opção moral, a 

opção religiosa e todas as demais” (p. 6). 

A concepção antropológica é construída ao longo da vida do sujeito. Os 

fundamentos que estruturam a prática que os professores vão construindo na 

educação depende da reflexão filosófica – para ser um trabalho crítico, consciente e 
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mesmo progressista – e também das opções coerentemente feitas a partir da 

definição assumida de concepção antropológica.  

Ainda segundo Santos Neto (2004), uma concepção pedagógica deve 

evidenciar os seguintes aspectos do processo educativo: o antropológico, o 

gnosiológico e o político. 

Fundamentando-se em Paulo Freire, Santos Neto (2004) apresenta as 

características das concepções fundantes. Defende a concepção de ser humano – a 

antropológica, e afirma que ela vai sendo construída ao longo da vida, isto é, desde 

a gestação na barriga materna, passando pela família, pelos meios de comunicação, 

pela escola, pela religião e pela convivência com o grupo de amigos. Todas estas 

instâncias vão aplicando aspectos múltiplos do ser humano, diferentes formas de 

leitura e compreensão que vão sendo, gradativamente, assimiladas, apreendidas e 

digeridas, compondo juntamente com as características próprias da vida de cada 

sujeito, o seu modo de compreender quem é o ser humano. Quanto menor clareza 

se tem da própria concepção antropológica, maior é a possibilidade de confusões, 

de incongruências, de inconsistências e de incoerências por parte do sujeito que 

age. 

A partir do que aponta Santos Neto (2004) a base da proposta antropológica é 

valorizar o diálogo e assumir um engajamento perante a realidade. Assim torna-se 

possível a consciência das condições do ser humano. Para identificar a antropologia 

freiriana, é necessário refletir sobre a sua maneira de pensar a educação como um 

processo de humanização das pessoas. Freire trabalha com vários símbolos: 

“conhecimento”, “reconhecimento”, “superação”, o “distanciamento” do homem, 

dando o sentido às recomposições do “si mesmo”, sendo o indivíduo humanizado e 

também “humanizante”, pois interfere e produz a humanização.  Para Freire este 

humanizar tem o sentido de que é preciso o homem se conhecer e reconhecer em si 

mesmo, como realidade histórica e ontológica; consiste em atentar que dentro desta 

realidade o homem é inacabado e inconcluso, e este fato implica um dinamismo 

permanente, uma busca de possibilidades para ultrapassar os limites do tempo e se 

lançar na construção de sua história e cultura.  
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Para Freire a concepção antropológica baseia-se em três movimentos 

internos unificadores. O primeiro é a humanização e a desumanização. Ainda que o 

homem tenha se afirmado em sua própria negação de ser oprimido, explorado, tem 

um anseio de lutar e recuperar o sentido de humano dentro do contexto real de Ser 

Humano. Este processo de reorganização, segundo o autor, é possível por ter 

existido uma ação anterior desumanizadora que o provoca. A antropologia filosófica 

tem sido o campo privilegiado destes estudos, e os filósofos que nele têm trabalhado 

estiveram e estão empenhados em jogar luzes sobre a condição humana para 

compreendê-la melhor e, compreendendo-a, oferecem condições para uma 

construção mais feliz, mais humanizada na direção do “SER MAIS”, pois “sendo”, o 

homem pode superar essa situação e a sua vocação de ser mais humano também 

se realiza pela educação (FREIRE, 2005, p. 37).  

Os dois últimos pilares são a “inconclusão” e a consciência do 

“inacabamento”, que são caracterizados por uma antropologia que reconhece o ser 

humano em uma cultura e história, mas que também não são definitivas e eternas, 

pelo fato de que esse homem é criador da sua história e da sua cultura. Freire 

chama a atenção para o processo de humanização:  

 

Tenho chamado a atenção para a natureza humana construindo-se 

social e historicamente e não como um a priori. A trajetória pela qual 

nos fazemos conscientes está marcada pela finitude, pela 

inconclusão e nos caracteriza como seres históricos. (FREIRE, 1996, 

p. 75).  

 

A concepção gnosiológica é a concepção de conhecimento assumida pelo 

professor. O que ele entende por conhecimento? É o aspecto gnosiológico da 

reflexão filosófica: o que é o conhecimento? Como se dá o processo de conhecer? 

Quais suas possibilidades e limites? Que aspectos constituem o conhecimento e o 

ato de conhecer? Para responder a estas questões é necessário voltar a pensar nas 

concepções antropológicas: quem é o ser humano? Como ele se constitui?  

Cabe ressaltar, portanto, que a relação entre antropologia e gnosiologia é 

dialética, pois revisões em profundidade na maneira de conceber o conhecimento e 
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os processos de conhecer também podem significar revisões em profundidade na 

própria concepção antropológica.  

O autor propõe uma concepção de educação que se realize como situação 

gnosiológica, que se perceba o inacabamento, o constante em construção que 

possibilita que a educação se expresse como “prática da liberdade” e como ação 

transformadora.  

O conhecimento, afirma Freire (1985), não deve ser ingênuo, nem estático, 

mas dinâmico e crítico. Antes de estabelecer uma relação entre sujeito que deve 

conhecer e objeto a ser conhecido, é necessário estabelecer um diálogo entre dois 

sujeitos, o mestre e o aprendiz, senão a relação entre os dois será de mera 

transmissão de conteúdos, uma simples extensão de informações que não permitem 

revelar a essência do objeto, mas somente um conhecimento superficial.  

A situação gnosiológica para o autor é “aquela em que o ato cognoscente4 

não termina no objeto cognoscível5, visto que se comunica a outros sujeitos, 

igualmente cognoscentes”. É a “medialização” freiriana. A fala de educador-

educando para a de um educando-educador significa que “são ambos sujeitos 

cognoscentes diante de objetos cognoscíveis, que se medializam”  (FREIRE, 1985, 

p. 78).  

Ciclo gnosiológico é o momento de ensino e aprendizagem do conhecimento, 

já existente, e o momento de trabalhar a produção do conhecimento ainda não 

existente.  

Novamente de acordo com Santos Neto (2004), a respeito do processo 

educativo, o professor tem que ter a concepção de sociedade pela qual trabalha, 

que deseja ajudar a construir, ou seja, a Concepção Política. Ao pensar em termos 

políticos, é possível afirmar que toda maneira de compreender o ser humano implica 

também, diretamente, numa maneira de entender a organização coletiva do ser 

humano, a política, e toda proposição política assumida implica também na adesão a 

uma determinada concepção antropológica.  

                                                           
4 Cognoscente: ente conhecedor. 
5
 Cognoscível: o que é passível de ser conhecido. 
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Todo o pensamento pedagógico de Paulo Freire é assumidamente político, 

pois o homem vive na sociedade e não pode se desinteressar da sua constituição e 

organização. A educação não pode ser desligada da realidade. Para Freire (1996) o 

homem vive sempre dentro de um ethos6, de uma época, de uma história, então a 

necessidade de “ler a vida”. O autor afirma que o professor deve constatar o caráter 

político de sua prática: deve assumi-la e não negá-la. Cabe ao professor questionar-

se a quem está servindo quando aplica a educação que pratica em sala de aula. 

A partir das concepções antropológica, gnosiológica e de sociedade o 

professor deve ter a concepção de educação escolar que decorre dessas 

concepções assumidas. Freire, 1996 propõe uma concepção de educação que se 

realize como situação gnosiológica, entendendo que essa só pode ser vista em sua 

unidade dialética. Na sua perspectiva a educação é também dialógico-dialética 

porque é uma relação entre educando, educador e o mundo.  

Freire aponta duas concepções de educação. A primeira que torna as pessoas 

menos humanas, pois são alienadas, oprimidas e dominadas, a que denomina de 

“bancária”. Esta é formulada e implementada pelos que têm projetos de dominação 

de outrem. A segunda, a libertadora, que faz com que deixem de ser o que são, para 

serem mais conscientes, mais livres e mais humanas e deve ser desenvolvida pelos 

que querem a libertação de toda humanidade, que pode ser  entendido  como o 

desejo de que o professor promova, facilite, incite o educando a “SER MAIS”. 

Portanto, tendo como referência o pensamento freiriano, a concepção de 

professor e de prática decorrem da concepção de educação assumida por ele. Ao 

aproximar a reflexão filosófica e os processos formativos, é possível perguntar: os 

professores conseguem perceber os vínculos entre suas práticas e suas concepções 

de ser humano, conhecimento, sociedade, educação? E ainda: os professores, ao 

longo do processo formativo, estão conseguindo formular a própria concepção 

pedagógica e também estabelecer uma reflexão crítica sobre a mesma? 

Quando o professor não se conhece, não possui uma reflexão sobre si e seus 

sentimentos, acaba se deixando levar pela ideologia dominante e por isso Perrenoud 
                                                           
6
 De acordo com o Dicionário da Academia Brasileira de Letras (2008) Ethos (etos) significa aquilo 

que predomina no comportamento ou na cultura de um grupo social.  
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(2002) afirma que não é possível formar professores sem fazer escolhas ideológicas 

e não serão atribuídas as mesmas finalidades à escola e, assim sendo, não serão 

definidas da mesma maneira o papel dos professores. 

As competências do professor e as finalidades do sistema educacional não 

são separadas tão facilmente, por exemplo, quando formamos um bom técnico em 

informática, abstraímos as finalidades das empresas que o contratarão, e este 

poderá então servir eficazmente tanto à máfia quanto à justiça.  

Para Brandão (apud Pimenta e Anastasiou, 2002), a educação é inseparável à 

sociedade humana, como argumenta: 

 

A educação está presente em casa, na rua, na igreja, nas mídias em 
geral e todos nos envolvemos com ela, seja para aprender, para 
ensinar e para aprender-e-ensinar. Para saber, para fazer, para ser 
ou para conviver todos os dias misturamos a vida com a educação. 
Não há uma forma única nem um único modelo de educação; a 
escola não é o único lugar em que ela acontece; o ensino escolar 
não é a única prática, e o professor profissional não é seu único 
praticante (p. 64). 

 

Nesse contexto é possível afirmar que a educação ocorre na sociedade 

humana pela ação de seus agentes sociais como um todo, como um processo 

“natural”, configurando uma sociedade pedagógica. 

 

2.1 OS SABERES DOCENTES 

 

Considerando-se que o professor em sua trajetória, constrói e reconstrói seus 

conhecimentos conforme a necessidade de sua utilização, suas experiências, seus 

percursos formativos e profissionais, a prática pedagógica do professor é tomada 

como mobilizadora de saberes docentes.  

Para Campelo (2001), apesar de utilizarem diversas nomenclaturas para 

designar esses saberes, os estudos sobre essa questão pretendem contribuir para: 

 

a) confirmar a construção e o reconhecimento da identidade 
profissional do docente; 
b) formar professores para desenvolverem um ensino, a cada dia, 
mais coerente com os fins da educação socialmente estabelecidos, 
apesar das diversidades que marcam a sua vida e o seu trabalho (p. 
51). 
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Inúmeros foram os trabalhos produzidos sobre os saberes docentes, a 

formação e o papel dos professores desde a década de 1950 e, de forma mais 

constante e específica, a partir de 1990 – denominada por alguns a “Década da 

Educação”7. Para esta discussão esta pesquisa traz uma síntese dos saberes 

docentes tendo como referência Tardif (2002), dentre outros autores igualmente 

relevantes que discutem sobre este tema.  

Esse autor apresenta uma discussão a partir de questionamentos e do 

conceito dos saberes sociais, de forma a posicionar o campo de atuação e a 

importância da prática docente e de seus saberes no contexto da sociedade, de sua 

formação e manutenção cultural. O autor defende que o saber não se reduz, 

exclusiva ou principalmente, a processos mentais, cujo suporte é a atividade 

cognitiva dos indivíduos, mas é também um saber social que se manifesta nas 

relações complexas entre professores e alunos. “[...] situar o saber do professor na 

interface entre o individual e o social, entre o ator e o sistema, a fim de captar a sua 

natureza social e individual como um todo” (TARDIF, 2002, p.16). 

Existe uma pluridimensionalidade do “saber profissional” dos professores que 

é referenciada por Tardif e Gauthier (1996, p.11), para quem “o saber docente é um 

saber composto de vários saberes oriundos de fontes diferentes e produzidos em 

contextos institucionais e profissionais variados”. 

Sendo assim, a natureza plural dos saberes docentes é resultante da 

somatória de inúmeros outros saberes provenientes das diferentes fontes que 

habitam o universo histórico e social, os quais, ajustados, compõem a sua 

complexidade, amplitude e abrangência e, conjuntamente, conferem-lhes um caráter 

de mutabilidade e potencial de transformação frente aos novos rumos sociais, 

econômicos e culturais. 

Por isso, para Tardif (2002), o saber docente é um saber plural, oriundo dos 

saberes da formação profissional – o conjunto de saberes transmitidos pelas 
                                                           
7
 “Década da Educação” foi um movimento dos educadores em 1980 e 1990, segundo Marília de 

Abreu Ferreira em sua Dissertação – UMESP – 2006, em busca de melhoria na escola, reivindicação 
de melhores salários, movimento pedagógico, com a possibilidade de fortalecer a construção da 
identidade profissional com base nas explicitações de Pimenta (2002); Berzezinski (2002); Freitas 
(2002). Em 1990, houve uma explosão de trabalhos escritos com o objetivo de trazer o professor para 
o centro das discussões, dando prioridade à formação e à construção dessa identidade, segundo 
Pimenta (2002, p. 29). 
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instituições de formação de professores; de saberes disciplinares – saberes que 

correspondem aos diversos campos do conhecimento e emergem da tradição 

cultural; saberes curriculares – programas escolares; e saberes experienciais – que 

situam-se além dos limites da prática docente cotidiana. Nas entrevistas realizadas 

foram identificados alguns professores que se apossam dos saberes experienciais, 

pois seus saberes não foram constituídos de formações e nem dos currículos, mas 

sim de sua prática cotidiana como professor. Quanto aos saberes experienciais, o 

autor afirma: 

 

Pode-se chamar de saberes experienciais o conjunto de saberes 
atualizados, adquiridos e necessários no âmbito da prática da 
profissão docente e que não provêm das instituições de formação 
nem dos currículos. Estes saberes não se encontram sistematizados 
em doutrinas ou teorias. São saberes práticos (e não da prática: eles 
não se superpõem à prática para melhor conhecê-la, mas se 
integram a ela e dela são partes constituintes enquanto prática 
docente) e formam um conjunto de representações a partir das quais 
os professores interpretam, compreendem e orientam sua profissão e 
sua prática cotidiana em todas as suas dimensões. Eles constituem, 
por assim dizer, a cultura docente em ação (p. 48-49). 

 

A respeito do professor, o autor argumenta: “[...] alguém que deve conhecer 

sua matéria, sua disciplina e seu programa, além de possuir certos conhecimentos 

relativos às ciências da educação e à pedagogia e desenvolver um saber prático 

baseado em sua experiência cotidiana com os alunos.” (ibid., p. 39). 

Tendo em vista as definições e propriedades dos saberes docentes, Tardif 

(2002), inicialmente, lança altercações que conduzem à reflexão sobre a origem 

destes saberes e que fomentam uma revisão cuidadosa da prática docente e de sua 

função social: 

 

[...] Quais são os saberes que servem de base ao ofício de professor, 
as competências e as habilidades que os professores mobilizam 
diariamente, nas salas de aula e nas escolas, a fim de realizar 
concretamente as suas diversas tarefas?  Qual é a natureza desses 
saberes? (p. 9) 
 

[...] Os professores sabem decerto alguma coisa, mas o que 
exatamente? Que saber é esse? São eles apenas “transmissores” de 
saberes produzidos por outros grupos? Produzem eles um ou mais 
saberes, no âmbito de sua profissão? Qual é o seu papel na 
definição e na seleção dos saberes transmitidos pela instituição 
escolar? Qual a sua função na produção dos saberes pedagógicos? 
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As chamadas ciências da educação, elaboradas pelos pesquisadores 
e formadores universitários, ou os saberes e doutrinas pedagógicas, 
elaborados pelos ideólogos da educação, constituiriam todo o saber 
dos professores? (p. 31-32). 
 

O autor também utiliza a expressão, “mobilização de saberes”, transmitindo 

uma ideia de movimento, de construção, de constante renovação, de valorização de 

todos os saberes e não somente o cognitivo; revelando a intenção da visão da 

totalidade do ser professor. 

Outra questão importante exposta por Tardif (2002) é a de ser contrário à ideia 

tradicional da relação teoria e prática: o saber está somente ao lado da teoria, ao 

passo que a prática ou é desprovida de saber ou portadora de um falso saber 

baseado, por exemplo, em ideologias, em crenças ou ideias preconcebidas. O 

referido autor não concorda com a concepção de que o saber é produzido fora da 

prática e, sendo assim, sua relação com a prática só pode ser uma relação de 

aplicação. Representando a ideia de que pelo trabalho o homem modifica a si 

mesmo, as suas relações e busca a transformação de sua própria situação e a do 

coletivo a que pertence, é possível afirmar que aquilo que é chamado de “teoria”, 

“saber” ou “conhecimentos” só existe em um sistema de práticas e de autores que 

produzem e as assumem. 

Para finalizar a discussão sobre o pensamento de Tardif a respeito dos 

saberes docentes, Ribeiro-Cunha (2010) interpreta seus estudos destacando e 

esclarecendo o caráter de multiplicidade do trabalho dos professores e a natureza 

plural dos saberes docentes, visto que os profissionais da educação fazem uso de 

uma “mescla” de todos os saberes já enunciados para o saber-fazer em sala de 

aula: 

 

Entendemos que o professor é um profissional que detém saberes de 
variados matizes sobre a educação e tem como função principal 
educar crianças, jovens e adultos. Por isso, o saber profissional que 
orienta a atividade do professor insere-se na multiplicidade própria do 
trabalho dos profissionais que atuam em diferentes situações e que, 
portanto, precisam agir de forma diferenciada, mobilizando diferentes 
teorias, metodologias, habilidades. Dessa forma, o saber profissional 
dos professores é constituído não por um saber específico, mas por 
vários saberes de diferentes matizes, de diferentes origens, aí 
incluídos, também, o saber-fazer e o saber da experiência (ibid., p. 
6). 
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A partir dos conceitos apresentados referentes aos saberes docentes, é 

possível compreender que os professores mobilizam diferentes saberes 

evidenciando a sua intenção de totalidade. A seguir dois campos do saber docente, 

institucionalizados, são abordados, a Pedagogia e a Didática. 

 

2.2 OS CAMPOS INSTITUCIONALIZADOS DO SABER DOCENTE: PEDAGOGIA E  

       DIDÁTICA 

 

De acordo com Nóvoa (1995), ao longo dos séculos XVII e XVIII, os jesuítas e 

os oratorianos, foram gradualmente configurando um corpo de saberes e de técnicas 

específicos da profissão docente: elaborar um corpo de saberes e de técnicas é uma 

consequência lógica do interesse renovado que a Era Moderna consagra ao tempo  

futuro da infância e à intencionalidade educativa. Diz-se mais de um saber técnico 

do que de um conhecimento fundamental, na medida em que se organiza 

preferencialmente em torno dos princípios e das estratégias de ensino. É introduzida 

uma relação ambígua pela Pedagogia entre os professores e o saber, o qual 

atravessa toda a sua história profissional: constata-se como exemplo, “que a 

hierarquia interna à profissão docente tem como critério um saber geral, e não um 

saber específico” (NÓVOA, 1991, p. 13), ou seja, um saber pedagógico. . A natureza 

do saber pedagógico e a relação dos professores ao saber constituem um capítulo 

central da história da profissão docente. Corroborando com a ideia do saber do 

professor, Tardif (2002) ressalta: 

 

O saber não é uma coisa que flutua no espaço: o saber dos 
professores é o saber deles e está relacionado com a pessoa e a 
identidade deles, com a sua experiência de vida e com a sua história 
profissional, com as suas relações com os alunos em sala de aula e 
com os outros profissionais etc. Por isso é necessário estudá-lo 
relacionando-os com esses elementos constitutivos do trabalho 
docente (p. 11). 

 

A Didática é a área da Pedagogia que tem por objeto de estudo o ensino. O 

trabalho de Pimenta e Anastasiou (2002) informa que enquanto adjetivo, o termo 

“didática”, “didático”, é conhecido desde a Grécia, significando uma ação de ensinar 

presente nas relações entre os mais velhos e os jovens, crianças e adultos, na 

família e nos demais espaços sociais e públicos. 
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Continuando esse trabalho os referidos autores indicam que, os docentes 

universitários, quando são questionados do que esperam da Didática, são unânimes 

em afirmar: “as técnicas de ensinar”, porque, de uma forma ou de outra, aprenderam 

a ensinar com sua própria experiência e espelhando-se em seus próprios 

professores. No entanto, ao discutir o campo da Didática, buscando uma 

compreensão mais ampla de seu significado e utilização nos estudos educacionais, 

Pimenta (1997), em outra obra, afirma: 

 

Enquanto área da Pedagogia, a Didática tem no ensino seu objeto de 
investigação. Considerá-lo como uma prática educacional em 
situações historicamente situadas significa examiná-lo nos contextos 
sociais nos quais se efetiva – nas aulas e demais situações de 
ensino das diferentes áreas do conhecimento, nas escolas, nos 
sistemas de ensino, nas culturas, nas sociedades --, estabelecendo-
se os nexos entre eles. As novas possibilidades da Didática estão 
emergindo das investigações sobre o ensino enquanto prática social 
viva (p. 53). 

 

Fica evidente que o ensino é uma atividade complexa, e estão presentes 

vários campos do conhecimento, de outras áreas que se ocupam da educação como 

a Filosofia, a Sociologia, a Psicologia, o da Didática e o das Didáticas específicas. 

Parte-se do pressuposto de que esses campos têm em comum o estudo da 

educação. E a educação em suas múltiplas manifestações é o fenômeno que 

estudam. Nesse sentido, pode-se afirmar que a educação é um processo “natural” 

que ocorre na sociedade humana pela ação de seus agentes sociais como um todo, 

configurando-se uma sociedade pedagógica, como já apontado anteriormente.  

Algumas instituições assumiram para si a tarefa de “desnaturalizar” a 

educação, assumindo a responsabilidade de desenvolvê-la sistemática e 

intencionalmente com vistas a determinadas finalidades. Os sistemas educativos 

envolvem as escolas e seus desdobramentos em órgãos dos sistemas de ensino, 

em instituições de formação de profissionais, de pesquisa, de desenvolvimento das 

tecnologias e todo o sustento do pensamento e das ideias. 

De acordo com Beillerot (1985), as ações pedagógicas ocorrem em toda a 

sociedade e hoje se tem o entendimento de que estamos diante de uma sociedade 

legitimamente pedagógica.  
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Nesse sentido, Libâneo (1998) também aponta que é “surpreendente que 

instituições e profissionais cuja atividade está permeada de ações pedagógicas 

desconheçam a teoria pedagógica” (p. 21). Existe, pois, um reconhecimento da 

presença do pedagógico na sociedade, ultrapassando o âmbito escolar formal e não 

formal. Porém, os profissionais envolvidos nestas atividades não têm se apropriado 

dos estudos sistemáticos sobre a educação realizados pela Pedagogia, que, tendo 

por objeto de estudo a educação como prática social, constrói a teoria pedagógica.  

Essa perspectiva supera a ideia simplista e reducionista que identifica a 

Pedagogia com o modo de ensinar a matéria e o uso das técnicas de ensino. Neste 

aspecto, o pedagógico diz respeito apenas ao metodológico, aos procedimentos. A 

Pedagogia ocupa-se desses aspectos, mas antes disso, até mesmo para deles se 

ocupar, tem um significado mais amplo e globalizante, conforme o autor: 

 

É um campo de conhecimentos sobre a problemática educativa na sua 
totalidade e historicidade e, ao mesmo tempo, uma diretriz orientadora da 
ação educativa. O pedagógico refere-se a finalidades da ação educativa, 
implicando objetivos sociopolíticos a partir dos quais se estabelecem formas 
organizativas e metodológicas da ação educativa, onde quer que ela se 
realize. Nesse entendimento, o fenômeno educativo apresenta-se como 
manifestação de interesses sociais em conflito na sociedade (LIBÂNEO, 
1998, p. 22). 

 
Desta perspectiva, a Pedagogia expõe os elementos presentes nas ações 

educativas e dá sentido a essas ações explicitando suas finalidades sociopolíticas. 

Sendo assim, a Pedagogia é uma ciência sobre a atividade transformadora da 

realidade educativa, atividade que é teórico-prática. Ela tem sua origem, cria-se, 

inventa-se e renova-se na relação teoria-prática da educação como ação educativa. 

Também, reafirmando esta posição, Schmied-Kowarzik em sua obra, Pedagogia 

dialética – de Aristóteles a Paulo Freire (1983), define a pedagogia com uma ciência 

prática da e para a práxis educacional, práxis que para este autor significa: 

 

o processo social global da afirmação humana da vida na natureza e na 

história, que a teoria precisa refletir em suas leis objetivas, com cuja 

utilização consciente o homem pode chegar a um planejamento e um 

domínio científico da forças naturais e da convivência social (p. 44). 
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A compreensão de que a Pedagogia está presente nas ações educativas da 

sociedade em geral, permite que professores e instituições, cuja atividade está 

influenciada por ações educativas, se apropriem criticamente da cultura pedagógica 

a fim de compreender e ter uma visão ampla das situações concretas nas quais 

realizam seu trabalho, para nelas direcionar o sentido, a orientação sociopolítica que 

valorizam, com a finalidade de transformar a realidade, inclusive na atividade de 

ensinar, que tem na Didática sua sistematização teórica. Desta forma, o campo do 

didático é o ensino, atividade de transformar a educação disseminada que ocorre na 

sociedade em conteúdos formativos.   

Mais uma vez é oportuno reiterar a importância das concepções de visão de 

mundo que os professores e instituições devem ter: concepção antropológica, 

concepção gnosiológica e política, apontadas por Santos Neto (2004). 

Segundo Pimenta e Anastasiou (2002) a Didática é uma das áreas da 

Pedagogia. Investiga os fundamentos, as condições e os modos de realizar a 

educação por meio do ensino. Sendo esta uma ação historicamente situada, a 

Didática constitui-se como teoria do ensino, não para criar regras e métodos válidos 

para qualquer tempo e lugar, mas para ampliar nossa compreensão das demandas 

que a atividade de ensinar produz, com base nos saberes acumulados sobre essa 

questão. Em relação à Didática os autores ainda complementam: 

 

A Didática diz, pois, das finalidades do ensinar dos pontos de vista político-

ideológicos (da relação entre conhecimento e poder, conhecimento e 

formação das sociedades), éticos (da relação entre conhecimento e 

formação humana, direitos, igualdade, felicidade, cidadania), 

psicopedagógicos (da relação entre conhecimentos e desenvolvimento das 

capacidades de pensar e sentir, dos hábitos, atitudes e valores) e os 

propriamente didáticos (organização dos sistemas de ensino, de formação, 

das escolas, da seleção de conteúdos de ensino, de currículos e 

organização dos percursos formativos, das aulas, dos modos de ensinar, da 

avaliação, da construção de conhecimentos) (p. 67). 

 

Contudo, reafirmamos que a educação como prática social é um fenômeno 

complexo, histórico, situado, que expressa as múltiplas e conflituosas determinações 

das sociedades humanas, não se esgotando em uma única ciência, a Pedagogia, 
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mas necessita da contribuição de outras ciências como a Filosofia, a Sociologia, a 

Psicologia etc. 

 

2.2.1 A Didática Instrumental: Uma Representação dos Saberes Pedagógicos 

 

Todo processo de formação de professores, inclui componentes curriculares 

orientados para o tratamento sistemático do “que fazer” educativo, da prática 

pedagógica. Dentre estes, a Didática ocupa um lugar de destaque. 

De acordo com Pimenta e Anastasiou (2002), os cursos de formação de 

professores sofreram um forte movimento de crítica e/ou negação da Didática que 

se iniciou nos anos 1980 e que, complementarmente, denunciava a Pedagogia com 

caráter exclusivamente instrumental-tecnicista, e com ausência de bases científicas 

(sem objeto e conteúdos próprios), questionada em sua pretensa neutralidade 

político-ideológica. Ainda, com base nestes debates/embates, a partir dos anos 

1990, a Didática deixaria de existir ou seria substituída em seus conteúdos por 

outras disciplinas consideradas propiciadoras de um pensamento crítico. 

Partindo desta problematização e do esvaziamento teórico-político da Didática 

nos cursos de formação de professores, o desafio colocado pelos teóricos 

engajados era o de superação de uma Didática Instrumental rumo à construção de 

uma Didática Fundamental (CANDAU, 1997). Este desafio de realizar um balanço 

crítico da Didática e de seu ensino foi delineado no Seminário “A Didática em 

Questão” realizado na PUC /RJ em 1982 no qual a autora apresentou uma análise 

crítica da evolução do ensino da Didática: 

 

A Didática passa por um momento de revisão crítica. Tem-se a consciência 
da necessidade de superar uma visão meramente instrumental e 
pretensamente neutra do seu conteúdo. Trata-se de um momento de 
perplexidade, de denúncia e anúncio, de busca de caminhos que têm de ser 
construídos através do trabalho conjunto dos profissionais da área com os 
professores de primeiro e segundo graus. É pensando a prática pedagógica 
concreta, articulada com a perspectiva de transformação social, que 
emergirá uma nova configuração para a Didática (CANDAU, 2002, p.14). 

 

Candau em sua obra “A Didática em Questão” que teve como base os 

trabalhos apresentados no Seminário com o mesmo título, enfatiza a necessidade de 
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uma Didática Fundamental que assuma a multidimensionalidade do processo 

ensino-aprendizagem e que articule as três dimensões: humanista, técnica e político-

social, superando, desta forma, a Didática exclusivamente instrumental. 

O objeto de estudo da Didática é o processo de ensino-aprendizagem. Toda 

proposta didática está implícita ou explicitamente, uma concepção do processo de 

ensino-aprendizagem. Para o processo ensino-aprendizagem ser compreendido é 

necessário articular consistentemente tais dimensões, segundo Candau (1983). 

Para a abordagem humanista o centro do processo é a relação interpessoal. 

Esta abordagem considera uma perspectiva eminentemente subjetiva, individualista 

e efetiva do processo de ensino-aprendizagem.Para esta perspectiva, mais do que 

um problema de técnica, a didática deve centrar-se no processo de aquisição de 

atitudes tais como: empatia, consideração positiva incondicional, entre outras. O 

crescimento pessoal, interpessoal e intragrupal é desvinculado das condições 

socioeconômicas e políticas em que acontecem. Esta abordagem é unilateral e 

reducionista e faz da dimensão humana o único centro configurador do processo de 

ensino-aprendizagem, porém, ela explicita a importância dessa dimensão. Em 

verdade o componente afetivo está presente no processo de ensino-aprendizagem e 

assim perpassa e fecunda toda sua dinâmica não devendo ser ignorado. 

Quanto à dimensão técnica, esta se refere ao processo de ensino-

aprendizagem como ação intencional, sistemática, que procura organizar as 

condições que melhor propiciem a aprendizagem. Aspectos como objetivos 

instrucionais, seleção de conteúdo, estratégias de ensino, avaliação, entre outras 

práticas, constituem o seu núcleo. 

Já a dimensão técnica trata do aspecto considerado objetivo e racional do 

processo de ensino-aprendizagem, porém, quando é dissociada das demais, 

assume-se o modelo tecnicista. Esta dimensão é privilegiada, analisada de forma 

dissociada de suas raízes político-sociais e ideológicas, e vista como algo “neutro” e 

meramente instrumental. 

Libâneo (1990) também aborda tais aspectos. Para o autor deduz-se que as 

tendências pedagógicas liberais, ou seja, a tradicional, a renovada e a tecnicista, por 

se declararem neutras, nunca assumiram compromisso com as transformações da 
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sociedade, embora, na prática procurassem legitimar a ordem econômica e social do 

sistema capitalista. A questão do “fazer” da prática pedagógica é separada das 

perguntas sobre o “por que fazer” e o “para que fazer” e analisada de maneira, 

muitas vezes, abstrata e não contextualizada. Se o tecnicismo parte de uma visão 

unilateral do processo ensino-aprendizagem, que é configurado a partir, 

exclusivamente da dimensão técnica, então não se pode ignorar ou negar uma 

adequada compreensão e mobilização desse processo. O domínio do conteúdo e a 

aquisição de habilidades básicas, assim como a busca de estratégias que viabilizem 

esta aprendizagem em cada situação concreta de ensino, constituem problemas 

fundamentais para toda proposta pedagógica. Porém, a análise desta problemática 

somente adquire significado pleno quando é contextualizada e as variáveis 

processuais tratadas em íntima interação com as variáveis contextuais. 

Todo o processo de ensino-aprendizagem é “situado” e assim a dimensão 

político-social lhe é inerente. O político-social acontece sempre em uma cultura 

específica, trata com pessoas concretas que têm uma posição de classe definida na 

organização social em que vivem. Os condicionamentos que advém desse fato 

incidem sobre esse processo. A dimensão político-social não é um aspecto do 

processo de ensino-aprendizagem, ele impregna toda a prática pedagógica que 

possui em si uma dimensão polítco-social. 

Certamente é difícil superar uma visão reducionista, dissociada ou justaposta 

da relação entre as diferentes dimensões e partir para uma perspectiva em que a 

articulação entre elas seja o centro configurador da concepção do processo de 

ensino-aprendizagem. Conforme ressalta Candau (1983), a Didática tem que se 

situar na perspectiva de uma multidimensionalidade que articula organicamente as 

diferentes dimensões do processo de ensino-aprendizagem. 

De fato, apesar dos movimentos de crítica e de superação de um modelo 

tecnicista, na maior parte das vezes, o ensino de Didática está informado por uma 

perspectiva meramente instrumental. Mas a crítica à visão exclusivamente 

instrumental da Didática não pode reduzir-se à sua negação. A competência técnica 

e a competência política não são aspectos contrapostos. A prática pedagógica, por 

ser política, exige a competência técnica. As dimensões política, técnica e humana 
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da prática pedagógica se exigem reciprocamente. Porém esta mútua implicação não 

se dá automática e espontaneamente, é necessário que se trabalhe de forma 

consciente. Nesse sentido, há a necessidade de uma Didática Fundamental. 

Com relação a essas questões, e em virtude delas, é possível notar 

professores que compreendem a Didática exclusivamente como “a arte de ensinar”, 

como uma visão “utilitarista”, que desconhecem as perspectivas do processo de 

ensino-aprendizagem, deixando de situar, humanizar suas aulas. 

A perspectiva fundamental da Didática adquire a multidimensionalidade do 

processo de ensino-aprendizagem e coloca a articulação das três dimensões: 

humana, técnica e política, no centro configurador de sua temática; parte da análise 

da prática pedagógica concreta e seus determinantes, contextualiza a prática 

pedagógica e repensa as dimensões técnica e humana, sempre “situando-as”; 

analisa as diferentes metodologias explicitando seus pressupostos, o contexto em 

que foram geradas, as concepções de homem, de sociedade, de conhecimento e de 

educação que veiculam e ainda, elabora a reflexão didática a partir da análise e 

reflexão sobre experiências concretas, trabalhando a relação teoria-prática. 

Finalizando nesta perspectiva, Candau (1983) comenta sobre a  reflexão 

didática como parte do compromisso com a transformação social, entendida como a 

busca de práticas pedagógicas que tornem o ensino eficiente para a maioria da 

população, rompendo com uma prática profissional individualista. 

 

2.3 CONCEITOS BOURDIEUNIANOS DE HABITUS E CAMPO – UMA BUSCA 

PELA COMPREENSÃO DAS PRÁTICAS DOCENTES 

 

O conceito de habitus tem uma longa história nas ciências Humanas 

(HÉRON, apud SETTON). Foi Tomás de Aquino e, consequentemente, boa parte da 

Escolástica Medieval, quem o utilizou pela primeira vez ainda no século XIII. 

Originalmente, o termo se referia à tradução para o latim da noção grega de hexis 

utilizada por Aristóteles para designar características humanas – do corpo e da alma 

– adquiridas e firmemente estabelecidas por meio do processo de aprendizagem. 
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Séculos depois, outros grandes nomes das Ciências Humanas – como Durkheim, 

Mauss, Weber e mesmo Husserl – também fizeram uso do termo. 

Neste capítulo são abordados os conceitos de habitus e campo concebidos 

pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu para compreender  as práticas educacionais 

dos professores sem a formação pedagógica, como ela se dá em seu processo de 

escolarização e na sua atuação como professor universitário, estando em relação 

direta com outros profissionais e as instituições, o que compõe seu campo de 

atuação profissional. 

Bourdieu e Passeron (1992), na obra “A Reprodução”, ao analisar o sistema 

de ensino francês retomam o conceito de habitus a partir de uma ótica sociológica 

original. 

Maria da Graça J. Setton descreve em seu artigo “A teoria do habitus em 

Pierre Bourdieu: uma leitura contemporânea” sobre a relação da arte de Panofsky8 

com as condições que torna possível a comparação, segundo apontado por 

Bourdieu (1999, p. 338): 

 

aproveitando-se das reflexões de Panofsky sobre a relação de 
afinidade entre a arte gótica e o pensamento escolástico, propõe um 
problema sociológico. Não basta postular a comparabilidade das 
diferentes esferas do social. É necessário definir as condições, os 
princípios que tornam essa comparação possível.  

 

Nesse artigo, a autora retrata que de acordo com Bourdieu (1999), Panofsky 

não se limitou a observar a correspondência entre imagem e ideias de um período, 

mas afirmou que tal semelhança derivaria, teria seu princípio, em uma educação – 

socialização – sistemática apropriada de maneira inconsciente e generalizada. 

Segundo as palavras do autor, as semelhanças: 

 

têm seu princípio na instituição escolar, investida da função de 
transmitir conscientemente e em certa medida inconscientemente ou, 
de modo mais preciso, de produzir indivíduos dotados do sistema de 
esquemas inconscientes – ou profundamente internalizados - , o qual 
constitui sua cultura, ou melhor seu habitus...(BOURDIEU apud 
SETTON, 2002, p. 62). 

                                                           
8
 Erwin Panofsky (Hannover,1892 - Princeton, Nova Jérsia, 1968) foi um crítico e historiador da arte 

alemã, um dos principais representantes do chamado método iconológico, estudos acadêmicos em 
iconografia. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Hannover
http://pt.wikipedia.org/wiki/Princeton
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_J%C3%A9rsia
http://pt.wikipedia.org/wiki/1968
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtica_de_arte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_da_Arte
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_iconol%C3%B3gico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Iconografia
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Com a sistematização de Bourdieu, atribuiu-se um sentido mais preciso ao 

conceito. O conceito de habitus surge da necessidade empírica de apreender as 

relações de afinidade entre o comportamento dos agentes e as estruturas e 

condicionamentos sociais. Habitus é aqui entendido como: 

 

[...] um sistema de disposições duráveis e transponíveis que, 
integrando todas as experiências passadas, funciona a cada 
momento como uma matriz de percepções, de apreciações e de 
ações – e torna possível a realização de tarefas infinitamente 
diferenciadas, graças às transferências analógicas de esquemas [...] 
(ibid., p. 62) 
 
 

Neste trecho, o autor dá ênfase às experiências passadas dos indivíduos 

funcionando como matriz de percepção, produto de trajetórias anteriores. No que se 

refere aos professores, o habitus indica que estes trazem como modelo alguns 

professores que tiveram ao longo de sua vida escolar, que se constituem com 

disposições duráveis e que se manifestam em suas práticas docentes, legitimando a 

utilização deste conceito. 

É possível afirmar que o conceito de habitus foi utilizado sistematicamente e 

serviu como uma maneira de transcender a dualidade entre indivíduo, de um lado, e 

sociedade do outro. Para o autor a noção serve como uma categoria mediadora que 

nos permite captar “a interiorização da exterioridade e a exteriorização da 

interioridade” (BOURDIEU apud SETTON, 2002, p.63). O habitus é um sistema de 

disposições socialmente constituídas e, por isso, é uma “estrutura estruturada”. Mas 

é também “estruturante”, pois é através do habitus que os indivíduos são 

informados, mesmo que inconscientemente, sobre os princípios que geram e 

organizam tanto as práticas quanto as representações sociais. 

 

[...] Enfim, o conhecimento que podemos chamar de praxiológico 
(que) tem como objetivo não somente o sistema das relações 
objetivas que o modo de conhecimento objetivista constrói, mas 
também as relações dialéticas entre essas estruturas e as 
disposições estruturadas nas quais elas se atualizam e que tendem a 
reproduzi-las, isto é, o duplo processo de interiorização da 
exterioridade e exteriorização da interioridade. (BOURDIEU apud 
SETTON, 2002, p. 63) 

 

 

Segundo Setton (2002), o conceito de habitus concilia a aparente oposição 

entre realidade exterior e as realidades individuais. Sendo capaz de expressar o 
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diálogo, a troca constante e recíproca entre o mundo objetivo e o mundo subjetivo 

das individualidades. O habitus, portanto, pode ser concebido como um sistema de 

esquemas individuais, socialmente constituído de disposições socialmente 

estruturadas e que são estruturantes das práticas, crenças e valores individuais. Ele 

é adquirido nas e pelas experiências práticas (em condições sociais específicas de 

existência), constantemente orientado para funções e ações do agir cotidiano. “O 

habitus é uma subjetividade socializada” (BOURDIEU, apud SETTON, 2002, p. 63). 

A partir desta afirmação a autora ressalta que “quando pensamos a relação entre 

indivíduo e sociedade com base na categoria habitus afirmamos que o individual, o 

pessoal e o subjetivo são concomitantemente sociais e coletivamente orquestrados” 

(p.63) 

Ainda, segundo Bourdieu (2001)em sua obra O poder simbólico - A gênese 

dos conceitos de habitus e campo, o habitus consiste em uma matriz geradora de 

comportamentos, visões de mundo e sistemas de classificação da realidade que se 

incorporam aos indivíduos – ao mesmo tempo que se desenvolvem neles – seja no 

nível das práticas, seja no da postura corporal (hexis) desses mesmos sujeitos. 

Habitus é um instrumento conceitual que auxilia a apreender certa 

conformidade nas disposições, nas preferências e gostos de grupos e/ou indivíduos, 

produtos de uma mesma trajetória social. O habitus não pode ser interpretado 

apenas como sinônimo de uma memória sedimentada e imutável; é também um 

sistema de disposição construído continuamente, aberto e constantemente sujeito a 

novas experiências. Pode ser visto como um estoque de disposições incorporadas, 

mas colocadas em prática a partir de estímulos conjunturais de um campo, ressalva 

Setton (2002). 

 

Princípio de uma autonomia real em relação às determinações 
imediatas da “situação”, o habitus não é por isto uma espécie de 
essência a-histórica, cuja existência seria o seu desenvolvimento, 
enfim destino definido uma vez por todas. Os ajustamentos que são 
incessantemente impostos pelas necessidades de adaptação às 
situações novas e imprevistas podem determinar transformações 
duráveis do habitus, mas dentro de certos limites; entre outras razões 
porque o habitus define a percepção da situação que o determina 
(BOURDIEU apud SETTON, 2002, p. 65) 
 

Para Setton (2002) em essência a noção de habitus quer romper com as 

interpretações deterministas e unidimensionais das práticas, quer retomar a noção 
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ativa dos sujeitos como produtos da história de todo campo social e de experiências 

acumuladas no curso de uma trajetória individual. Os habitus individuais, produtos 

da socialização, são constituídos em condições sociais específicas, por diferentes 

sistemas de disposições produzidos em condicionamentos e trajetórias diferentes, 

em espaços distintos como a família, a escola, o trabalho, os grupos de amigos e/ou 

a cultura de massa. 

Tendo como base a definição de habitus como sistema de disposições ligado 

a uma trajetória social, a teoria praxiológica pretende apreender a historicidade e a 

plasticidade das ações como afirma DUBAR (apud SETTON, 2002, p. 65). 

Assim, o habitus é apropriado e gerado na sociedade e incorporado pelos 

indivíduos. É possível afirmar incontestavelmente que o habitus sofre o efeito das 

transformações ocorridas na cultura e na sociedade, mas também influencia essas 

mesmas mudanças por consistir em uma espécie de segunda natureza (PASCAL, 

2000) dos indivíduos, acoplada à sua subjetividade mais profunda e consciente, mas 

não totalmente suprimida por essa dimensão racional, e que gera hábitos e ações 

nem sempre explicáveis pelas vias da lógica formal. Desse modo, Bourdieu (2003) 

explica: “[...] o conceito de habitus tem por função primordial lembrar com ênfase 

que nossas ações possuem freqüentemente, por princípio, mais o senso prático do 

que o cálculo racional.” (p. 78). 

Nesta “segunda natureza” mencionada, acoplada à subjetividade e à 

racionalidade individual como uma espécie de matriz intermediária entre o sujeito e 

as estruturais sociais, em decorrência desse caráter flexível e relacional, o conceito 

de habitus somente pode ser entendido com o seu “par lógico” e epistemológico, o 

conceito de campo9. 

Setton (2002) afirma que, o conceito de habitus se constitui como um 

instrumento que auxilia a pensar a relação, a mediação entre os condicionamentos 

sociais exteriores e a subjetividade dos sujeitos. Embora o habitus seja visto como 

                                                           
9
 O conceito de campo faz parte do corpo teórico da obra de Bourdieu. Trata-se de uma noção que 

traduz a concepção social do autor. Campo seria um espaço de relações entre grupos com distintos 

posicionamentos sociais, espaço de disputa e jogo de poder. Segundo Bourdieu, a sociedade é 

composta por vários campos, vários espaços dotados de relativa autonomia, mas regidos por regras 

próprias. A este respeito também, é interessante a leitura da obra A economia das Trocas Simbólicas 

(1999) de Pierre Bourdieu. 
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um sistema engendrado no passado e orientado para uma ação no presente, ainda é 

um sistema em constante reformulação. Habitus não é destino, é uma noção que 

auxilia a pensar as características de uma identidade social, de uma experiência 

biográfica, um sistema de orientação ora consciente ora inconsciente, é como uma 

matriz cultural que predispõe os indivíduos a fazerem suas escolhas. 

Deve ser visto como um conjunto de esquemas de percepção, apropriação e 

ação que é experimentado e posto em prática, tendo em vista que as conjunturas de 

um campo o estimulam. De acordo com Bourdieu  (apud SETTON, 2002, p. 64), a 

relação de interdependência entre o conceito de habitus e campo é condição para 

seu pleno entendimento. Portanto, como afirma Bourdieu (2001), o conceito de 

campo complementa o de habitus, pois o campo consiste no espaço em que 

ocorrem as relações entre os indivíduos, grupos e estruturas sociais, com uma 

dinâmica que obedece a leis próprias, motivadas pelas disputas que ocorrem em seu 

interior e cujo móvel é constantemente o interesse em ser bem sucedido nas 

relações estabelecidas entre os seus componentes – seja no nível dos agentes ou 

no nível das estruturas. 

O conceito de campo pode variar segundo o tipo de sociedade em que se 

situa, o que corresponde às relações próprias entre as diferentes estruturas e 

agentes. Cada campo possui uma lógica que lhe é própria.  Deste modo, o campo 

estabelece, ainda, uma relação direta com os homens, na medida em que sua 

configuração específica se consolida na estrutura formativa do habitus dos 

indivíduos presentes no campo, pois o habitus tem a propriedade de fazer com que 

o indivíduo incorpore propriedades relativas à lógica dos campos aos quais se 

depara em sua trajetória social. 

Partindo deste ponto, as ações, comportamentos, escolhas ou aspirações 

individuais não derivam de cálculos ou planejamentos, são antes produtos da 

relação entre um habitus e as pressões e estímulos de uma conjuntura. 

SETTON (2002) explicita a questão de illusio e estratégia como uma 

complementando a outra na questão de habitus e campo. As noções de illusio e 

estratégia são importantes. Illusio, também conhecida como interesse, é uma 
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expressão latina que designa uma forma particular de interesse, o de estar envolvido 

no jogo. 
 

Estratégia e illusio são aqui entendidas como complementares e que 
poderiam ser representadas como uma ação motivada e 
empreendida pelo indivíduo dotado de um habitus e em determinado 
campo. [...] a existência de um campo especializado e relativamente 
autônomo é correlativa à existência de alvos que estão em jogo e de 
interesses específicos: através dos investimentos indissoluvelmente 
econômicos e psicológicos que eles suscitam entre os agentes 
dotados de um determinado habitus, o campo e aquilo que está em 
jogo nele produzem investimentos de tempo, de dinheiro, de trabalho 
etc. [...] Todo campo, enquanto produto histórico, gera o interesse, 
que é condição de seu funcionamento  (BOURDIEU apud SETTON, 
2002, p. 64) 

 

Contudo, a noção de estratégia visa apreender as práticas inconscientes (no 

sentido de naturais e evidentes) como produtos dos habitus ajustados a uma 

determinada demanda social. Isto não quer dizer que sejam práticas totalmente 

inconscientes e, portanto, sem reflexão. São práticas caracterizadas como 

inconscientes, uma vez que são vistas como evidentes e naturais pelos indivíduos. 

A autora finaliza afirmando que as estratégias surgem como ações práticas 

inspiradas pelos estímulos de uma determinada situação histórica. São 

inconscientes, pois tendem a se ajustar como um sentido prático às necessidades 

impostas por uma configuração social específica. 
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3 APRESENTAÇÃO DA PESQUISA E ANÁLISE 

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar os dados coletados na pesquisa de 

campo e as análises destes, sobre as representações que os professores do Ensino 

Superior, sem a formação pedagógica, têm de suas práticas docentes. A população-

alvo foi formada por um total de seis professores Universitários Bacharéis de duas 

Instituições de Ensino Superior Particulares da Grande São Paulo sendo, quatro 

profissionais de uma universidade de São Caetano do Sul (SP) e dois de uma 

universidade de São Paulo (SP). 

A apresentação da pesquisa encontra-se estruturada em dois conjuntos 

organizados em dois subitens. No primeiro, são apresentados os caminhos 

percorridos para a realização da pesquisa assim como a metodologia adotada para o 

desenvolvimento da investigação de campo. No segundo, são indicadas as 

categorias adotadas para a análise que organizam a apresentação dos resultados 

obtidos nas entrevistas. 

 

3.1 OS CAMINHOS DA PESQUISA 

 

Pesquisar significa, de modo bem simples, procurar respostas para problemas 

e indagações propostas. A pesquisa de campo científica, realizada em local de 

trabalho dos pesquisados, constitui um processo que, segundo Gil (1999), não é 

totalmente controlável ou previsível, mesmo com a adoção de metodologias 

específicas que procurem nortear o seu desenvolvimento, visto que se caracteriza 

como um “espaço de trabalho” no qual interagem o pesquisador e o entrevistado. 

Minayo (1993) define e atribui um valor filosófico às atividades de pesquisa 

como sendo uma: 

  

Atividade básica das ciências na sua indagação e descoberta da 
realidade. É uma atitude e uma prática teórica de constante busca 
que define um processo intrinsecamente inacabado e permanente. É 
uma atividade de aproximação sucessiva da realidade que nunca se 
esgota, fazendo uma combinação particular entre teoria e dados (p. 
23). 
 

O interesse em desenvolver essa temática partiu de meu cotidiano 

profissional, pois há cinco anos sou professora do Ensino Superior, hoje em uma 
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universidade em São Bernardo do Campo (SP), com formação bacharel em 

Administração de Empresas e não possuo a “formação pedagógica” específica para 

a docência. Embora na Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão de Pessoas nas 

Organizações tive uma disciplina intitulada Didática do Ensino Superior, esta se 

limitou a ensinar como planejar e organizar um Plano de Ensino, identificar as 

diferenças entre um Plano de Ensino, Plano de Disciplina e Plano de Aula, 

metodologias do ensino e princípios comuns à aprendizagem que precisam envolver, 

a aprendizagem pessoal, a elaboração de objetivos realísticos, a aplicação de 

instrumentos que possibilitem um feedback imediato e um bom relacionamento 

interpessoal. 

O fato de não ter a denominada “formação pedagógica” aprofundada 

específica sempre me inquietou com relação a como os professores na mesma 

situação que a minha conseguiam trabalhar os conteúdos das disciplinas de modo a 

auferir a aprendizagem de seus alunos. Será que trabalhamos de forma “eficiente”? 

E, como muitos destes professores têm a prática profissional vinculada ao seu 

bacharelado, fora do ambiente de sala de aula no Ensino Superior, será que essa 

prática interfere em suas aulas? Outra questão intrigante é como são formados 

estes profissionais, que apesar da ausência de uma formação específica para a 

docência, dedicam-se ao ensino? Estas questões, entre outras, foram abordadas 

nas entrevistas realizadas na pesquisa de campo, a fim de compreender como esses 

professores bacharéis constituem sua prática docente mesmo sem uma formação 

pedagógica específica. 

Como caminho metodológico para investigação das práticas do professor do 

Ensino Superior sem a formação pedagógica foi escolhida a pesquisa de natureza 

qualitativa, pelo fato de que o discurso sobre as práticas do professor do Ensino 

Superior, observado nas entrevistas, enquanto objeto de pesquisa e estudo, não se 

apresenta como dado quantificável estatisticamente, visto que se inserem no 

contexto da subjetividade de cada indivíduo entrevistado e vinculam-se estritamente 

à sua experiência profissional e pessoal.  Nesse sentido, Gil (1999) considera que 

há uma 

[...] relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um 
vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do 
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sujeito que não pode ser traduzido em números. A interpretação dos 
fenômenos e a atribuição de significados são básicas no processo de 
pesquisa qualitativa. Não requer o uso de métodos e técnicas 
estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados 
e o pesquisador é o instrumento-chave. É descritiva: os 
pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente. O 
processo e seu significado são os focos principais de abordagem 
(p.15). 

 

 A partir do exposto, no próximo item são apresentados o objetivo geral e os 

específicos da pesquisa. A criação das principais categorias de análise de conteúdo, 

agrupando as representações que os docentes fazem de sua formação escolar e 

profissional. 

  

3.1.1 OBJETO DA PESQUISA 

 

Neste trabalho o objetivo foi investigar, analisar e refletir sobre os discursos 

das práticas docentes do professor do Ensino Superior, sem a formação pedagógica, 

em seu próprio percurso formativo – habitus – identificando as influências de sua 

vida escolar e do seu cotidiano profissional, o campo de atuação profissional e a 

visão instrumental das disciplinas de formação pedagógica, ou seja, as concepções 

dos professores sobre o campo da Didática e da Pedagogia.  

Esta pesquisa teve como objetivo geral, compreender como os professores 

investigados articulam, em seus discursos, as diversas experiências formativas e 

quais são elas levando-se em consideração a falta de uma formação acadêmica 

específica para este fim. Também, qual a representação que estes docentes fazem 

de sua prática a partir desse processo formativo. 

Os objetivos específicos consistiram em identificar os saberes dos 

professores, mesmo que inconscientes, no seu processo de desenvolvimento 

profissional como professor universitário, além de investigar como foi se constituindo 

o seu processo de formação prática. Para este fim serão privilegiados os conceitos 

de habitus e campo utilizados pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu apresentados 

no capítulo dois do presente trabalho. 

Com esta finalidade foram constituídas categorias de análise de conteúdo que  

têm por finalidade agrupar as representações que os professores bacharéis fazem 

de sua formação e atuação docente, possibilitando a compreensão das 
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regularidades no processo formativo dos entrevistados. A este respeito é 

interessante observar como Spink (2000, p. 78) trata os “agrupamentos” que são 

formados socialmente na linguagem e o seu uso cotidiano na comunicação entre os 

indivíduos e que constituem uma forma “categorizada” de organização dos 

discursos. Nas palavras da autora, “as categorias, portanto, estão presentes nas 

mais diversas formas de conhecimento, no cotidiano das pessoas, na filosofia, na 

religião, nas artes, na ciência, etc” (ibid., p. 79). 

Para este trabalho foi utilizada a análise de conteúdo com a criação de 

categorias explicativas para o agrupamento dos elementos encontrados nas 

entrevistas e que auxiliam na compreensão da constituição formativa e das práticas 

docentes.  

Cabe destacar que Franco (2008) aponta com significante peculiaridade a 

importância de se perceber o conteúdo das mensagens ou dos enunciados 

expressos por determinado grupo como expressão, mediada, de suas concepções e 

ações. Segundo a autora, esta análise pode ser realizada a partir de diversos 

elementos, entre eles, a linguagem oral que, nesta pesquisa, compõe o principal 

elemento. 
 

Trata-se de uma metodologia que “reconhece o poder da fala 
humana”, bem como de uma [...], que [...] define em princípio, seu 
próprio objeto de estudo: o comportamento humano. O seu foco 
reside na [...] mensagem verbal (oral ou escrita) [...], como também 
[...] gestual, figurativa, documental ou diretamente provocada (p.7; 
p.12). 

 

 Nos itens 3.1.2 e 3.1.3 são apresentados os professores que foram 

entrevistados nesta pesquisa e também as instituições de Ensino Superior em que 

trabalham. 

 

3.1.2 O PÚBLICO-ALVO E O LÓCUS DA PESQUISA 

 

Foi definido como público-alvo (sujeito da pesquisa), uma amostra de seis 

professores universitários com a formação bacharel, conforme descrito na 

introdução deste capítulo, sendo que quatro professores lecionam em uma 

Instituição do Ensino Superior (IES) em São Caetano do Sul (SP) e os outros dois 

professores em uma IES na capital de São Paulo (SP). 
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A amostra dos docentes foi composta por escolha intencional, a partir de dois 

critérios: primeiro, os docentes não deviam ter a formação pedagógica específica, e 

segundo, os professores deviam ter a formação em uma das seguintes áreas: 

Humanas ou Exatas, considerando as diferenças e especificidades de cada uma das 

áreas, poderiam garantir certa amplitude à pesquisa. Como lócus da pesquisa foram 

selecionadas duas IES, uma Universidade de São Caetano do Sul (SP), identificada 

como “IES A”, e uma Faculdade de São Paulo (SP), como “IES B”.  

  

3.1.3 PERFIL DOS SUJEITOS PESQUISADOS 

 

Como critério para identificação dos entrevistados, necessária para a 

apresentação das respostas às questões formuladas, a opção foi pelo uso das 

iniciais de cada professor, buscando preservar sua identidade.  

Na sequência, o quadro 2 apresenta o perfil dos entrevistados. 

 

 

Quadro 2 – Identificação do Perfil dos Entrevistados 

Identificação Simbólica e Perfil dos Entrevistados 

Ordem 
Identificação 

Simbólica 
Gênero 

Tempo de 
experiência 
profissional 

Instituição 
Formação 

Máxima 
Atingida 

Formação Universitária / 
Área 

1 GV M 3 anos "IES B" MBA 
Tecnologia em 

Processamento de Dados / 
Exatas 

2 MD M 24 anos "IES A" 
Pós-

Graduação 
Lato Sensu 

Matemática e Serviço Social / 
Exatas 

3 MS M 5 anos "IES B" 
Pós-

Graduação 
Lato Sensu 

Matemática / Exatas 

4 ACV M 16 anos "IES A" 
Pós-

Graduação 
Lato Sensu 

Administração de Empresas e 
Direito / Humanas 

5 JG M 25 anos "IES A" 
Pós-

Graduação 
Lato Sensu 

Administração de Empresas e 
Ciências Contábeis / 

Humanas 

6 LCT M 16 anos "IES A" 
Pós-

Graduação 
Lato Sensu 

Administração de Empresas e 
Ciências Contábeis / 

Humanas 
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É possível observar que os professores são relativamente representativos de 

um perfil de professor no que se refere à sua formação, pois cinco deles possuem o 

mesmo nível de especialização equivalente à Pós-Graduação Lato Sensu. Quanto à 

sua experiência o grupo, pela sua distribuição, apresenta três subgrupos: um com 

pouca experiência, professor GV e MS, outro com experiência intermediária, 

docentes ACV e LCT e finalmente um com larga experiência representado pelos 

professores MD e JG.  

Em relação às instituições, a “IES A” é uma Instituição de Ensino Superior 

municipal pluricurricular com dois Campi no Município de São Caetano do Sul e que 

dispõe de cursos nas modalidades Graduação Bacharelada, Graduação Tecnológica 

e Licenciatura, além de cursos de Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado) e cursos 

de extensão. 

A “IES B” iniciou suas atividades oferecendo cursos profissionalizantes e após 

nove anos começou a oferecer Ensino Técnico e Educação de Jovens e Adultos do 

Ensino Fundamental e Médio, e em 2007 foi credenciada e autorizada a ministrar 

cursos superiores de graduação e ensino tecnológico, surgindo assim a Faculdade. 

 

3.1.4 A ELABORAÇÃO DO ROTEIRO E A REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa foram realizadas entrevistas 

estruturadas contendo 12 perguntas e aplicação de questionário para compor o perfil 

dos professores sem a formação em bacharel, de seis questões. 

Antes da realização dessas entrevistas e mesmo a aplicação do questionário 

foi necessário cumprir uma exigência do CONEP (Conselho Nacional de Ética em 

Pesquisa), uma vez que a pesquisa envolvia seres humanos. O projeto de pesquisa 

foi aprovado pelo CEP-UMESP (Comitê de Ética em Pesquisa – Universidade 

Metodista de São Paulo), e então foi apresentado ao público alvo o TCLE (Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido) (Apêndice A). Esse termo objetivou elucidar aos 

entrevistados o tema, o tipo e a finalidade da pesquisa que se desenvolveu, bem 

como a hipótese e os objetivos gerais e específicos do estudo, para os quais os 
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sujeitos da pesquisa contribuíram ao participar e fornecer as respostas solicitadas na 

entrevista. A todos os participantes foi requisitada a assinatura do termo, o qual foi 

autorizado formalmente e normalizou a divulgação das informações concedidas.  

Durante o processo de aprovação do TCLE e da obtenção da autorização das 

IES, foi realizado um teste piloto com um professor, que não foi considerado como 

um dos sujeitos da pesquisa, aplicando o roteiro de entrevista, com a intenção de 

verificar a adequação do mesmo e os possíveis resultados a serem auferidos. O 

teste apresentou a necessidade de fazer alterações no referido roteiro para evitar 

problemas de duplicidade de sentido e de compreensão das questões originários da 

formulação inicial das perguntas, que geraram respostas inadequadas ao escopo da 

pesquisa. Tais alterações propiciaram a obtenção de respostas mais claras evitando 

respostas ambíguas ou que não se referiam ao objetivo deste trabalho.  

Após a aprovação do CEP-UMESP foram agendadas as entrevistas com os 

professores das duas IES “A” e “B” para realização dos questionários de perfil e a 

entrevista propriamente dita.  

A entrevista pessoal foi agendada conforme a disponibilidade dos professores 

de acordo com a indicação das IESs, dentro dos pré-requisitos da pesquisa. Cabe 

ressaltar que estes fatores tornaram moroso o término das entrevistas. 

O outro instrumento de coleta de dados foi um questionário de perfil dos 

sujeitos da pesquisa (Apêndice B) em relação aos seus principais dados pessoais 

relevantes para a pesquisa, formação acadêmica e carreira profissional, o que 

possibilitou a realização de um perfil formativo e profissional dos entrevistados.  

A seguir é apresentado o roteiro de entrevista semi-estruturada com 12 

questões relativas às práticas dos professores bacharéis. 

 

Roteiro de entrevista semi-estruturada10 

1. Quando e como foi a descoberta para se tornar professor?  

2. Como você não fez o curso de Pedagogia, realizou algum outro curso de 

formação de professor? Qual? 

                                                           
10

 As entrevistas encontram-se na íntegra no Apêndice C desta pesquisa. 
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3. Que disciplina(s) ministra? Qual a sua técnica em sala de aula para ministrar os 

conteúdos de sua disciplina? 

4. Como você aufere o processo de aprendizagem de seus alunos? 

5. Você considera importante conhecer as práticas docentes? 

6. Para ser professor você acha importante ter uma formação pedagógica? 

7. Você usa como modelo algum professor que teve em sua vida escolar? 

8. Você discute sua prática como professor com seus colegas? 

9. Você já adotou práticas de sala de aula que seus colegas utilizam? Poderia dar 

algum exemplo? 

10. Você já adotou novas práticas educacionais em virtude de sua experiência como 

docente? Exemplifique. 

11. Os professores que têm a prática profissional fora do Ensino Superior se saem 

melhor do que aqueles que têm a formação pedagógica, mas não possuem esta 

prática? Exemplifique. 

12. Você traz exemplos do cotidiano profissional para a sala de aula? 

 

3.2 AS CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

Como já descrito no item 3.1.1 – Objeto da Pesquisa – foram utilizados para o 

presente trabalho a análise de conteúdo tendo como elemento organizador desta 

análise a utilização de categorias. 

A análise de conteúdo considera não apenas a mensagem, mas as condições 

contextuais de seus produtores e a concepção crítica e dinâmica da linguagem, 

conforme Franco (2008). Excede a importância semântica da língua e alcança a 

interpretação do sentido que um indivíduo atribui às mensagens, de forma 

correlacionada à sua historicidade social.  

Após a coleta, os dados foram analisados e interpretados à luz dos conceitos 

abordados nos referenciais teóricos desta pesquisa. Foram apresentados resultados 

relevantes e que constituem respostas à hipótese que transpassou o trabalho de 

pesquisa, com a finalidade de contribuir para avanços de produção do conhecimento 

sobre a “formação pedagógica” dos professores no exercício do Magistério Superior. 
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As entrevistas, em um primeiro momento, foram avaliadas individualmente e, 

em seguida, foram enunciadas as semelhanças e contrapontos entre as respostas 

de forma analítica e conciliada com os referenciais teóricos, de modo a compor a 

discussão dos resultados. 

 A análise das respostas, referentes às entrevistas permitiram o agrupamento 

dos processos formativos indicados pelos professores nas três categorias definidas: 

 

a) Categoria 1 – Habitus; 

b) Categoria 2 – Campo; 

c) Categoria 3 – Visão Instrumental da Pedagogia e Didática; 

d) Categoria 4 – Visão Antropológica. 

 

Como afirmam Olabuenaga e Ispizúa (1989), o processo de categorização 

deve ser entendido em sua essência como um processo de redução dos dados. As 

categorias representam o resultado de um esforço de síntese de uma comunicação, 

destacando neste processo seus aspectos mais importantes. 

A categorização é, portanto, uma operação de classificação dos elementos de 

uma mensagem seguindo determinados critérios. Ela facilita a análise da 

informação, mas deve fundamentar-se numa definição precisa do problema, dos 

objetivos e dos elementos utilizados na análise de conteúdo. Para a análise das 

entrevistas realizadas agrupadas por categoria são apresentados quadros 

acompanhados de sua análise. O campo significado  indica o núcleo da fala do 

professor que se identifica com a categoria à qual se refere o quadro. 

 

3.2.1 Categoria 1 – Habitus 

 

Nesta categoria são agrupadas as repostas que remetem à utilização de 

exemplos, de práticas, formas de conduta e modelos de ensino que os entrevistados 

remetem ao passado, ou seja, ao seu processo formativo social. Entendendo neste 

caso o Habitus como um instrumento conceitual que auxilia a pensar a relação, a 

mediação entre os condicionamentos sociais exteriores e a subjetividade dos 
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sujeitos. Trata-se de um conceito que, embora seja visto como um sistema 

engendrado no passado e orientando para uma ação no presente, ainda é um 

sistema em constante reformulação e transposição. Como mencionado no segundo 

capítulo, Habitus não é um destino, é uma noção que facilita a pensar as 

características de uma identidade social. Para Bourdieu (apud Ortiz, 1983) habitus é 

um: 

(...) sistema de disposições duráveis e transponíveis que, integrando 
todas as experiências passadas, funciona a cada momento como 
uma matriz de percepções, apreciações e ações, e torna possível a 
realização de tarefas infinitamente diferenciadas, graças às 
transferências analógicas de esquemas que permitem resolver os 
problemas da mesma forma e graças às correções incessantes dos 
resultados obtidos, dialeticamente produzidas por estes resultados. 
(p. 65) 

 

O quadro 3, a seguir, apresenta trechos das entrevistas com os professores e 

o seu significado em relação à categoria habitus. 

 

Quadro 3   - Apresentação dos resultados da Categoria Habitus. 

QUESTÃ
O/ 

SUJEITO 

SIGNIFICADO DEPOIMENTOS 

7 – GV  A utilização de 
modelos do passado 

Sim, tinha um professor de Contabilidade que 
utilizava vários exemplos do seu “dia a dia” do 
trabalho para nos explicar a matéria. 

1 – MD  
 

As experiências 
formativas em outros 
projetos 
“sensibilizam” para o 
reconhecimento do 
aluno como ser 
conhecido e de 
interação. 

No ano de 1974 com o projeto Minerva onde eu 
ministrava aula para adultos eu sentia assim (...) 
pela maneira, pela atenção aos alunos, a carência 
deles em questão de ensino de aprendizado. 

7 – MD  
 

O uso da realidade 
como alicerce para a 
prática a partir da 
vivência em uma 
situação do passado. 

Sim. O professor bom, que a partir dele, eu comecei 
a ver, que para você dar aula você tem que usar 
aqueles exemplos práticos e ele criava esses 
exemplos a partir da vivência dele no trabalho. 
Então, é diferente daquele que chegou  com a 
fórmula para resolver isso. 

1 – MS 
 

A influência das 
interações passadas 

Bem, antes de fazer a faculdade eu sempre tive 
vontade de ser professor, mas a descoberta mesmo 
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na decisão 
profissional e na 
descoberta do gosto. 

veio na faculdade porque uma professora me 
incentivou a ser monitor da disciplina dela, aí eu 
gostei, eu vi que era o que eu gostava de fazer. 

7 – MS A presença de 
experiências do 
passado na formação 
docente 

Vários, não só na vida escolar,  

7 – JG 
 

A admiração e uso 
de “exemplos” de 
docentes como 
modelos. 

Mas são professores que marcam a vida da gente. 
Entrevistadora: Mas em algum momento você 
tenta reproduzir alguma coisa dele assim que 
você lembra?  

 Não digo reproduzir, eu sentia,  eu era, eu 
admirava a maneira dele, do conhecimento dele, 
então eu procuro, tendo em vista isso. 

7 – LCT  
 

O uso de modelos de 
professores. 

Sim, muitos. Sim adoto, inclusive porque hoje eu 
dou aula junto com a maioria dos meus professores 
de antigamente. 

 

A questão 7 do roteiro de entrevista, procurou investigar se os docentes 

tinham como modelo algum professor de sua vida escolar, no intuito de perceber se 

o imitavam por admiração, por sua prática ou por alguma influência profissional 

remetidas ao passado, de acordo com a ideia da formação de um Habitus 

professoral. 

O quadro 3 ilustra que a maioria praticamente absoluta dos entrevistados das 

duas instituições de ensino reconhece a contribuição de modelos de ensino, dos 

professores que participaram de seu processo formativo, exemplos por admiração, 

práticas de professores que tiveram no decorrer de sua vida escolar e que de 

alguma forma acabam se espelhando em suas práticas. Isto é possível observar a 

partir das respostas dos entrevistados GV, JG, LCT e MS. 

Dois dos entrevistados, MS e MD, também relataram a importante influência 

de algo que aconteceu em sua trajetória educacional, e que os fizeram se descobrir, 

ou tomar “gosto” pela docência, e até mesmo pelo reconhecimento do aluno 

indicados na pergunta 1 da entrevista, como pode ser visto no quadro 3: 

A ênfase do conteúdo para essa questão reside na expressão “os professores 

usam como modelo algum professor que teve em sua vida escolar”, pois destacaram 

aspectos desta contribuição, conforme os excertos de suas repostas indicam. 
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3.2.2 Categoria 2 – Campo   

 

A categoria campo se refere aos relatos dos entrevistados com relação à sua 

interação com o meio em que trabalham no presente e o impacto que esta 

convivência profissional e social tem em suas representações sobre suas práticas 

docentes. O conceito de campo está interligado ao de habitus, segundo Bourdieu 

(2001), pois o campo é o espaço onde ocorrem estas relações, entre os indivíduos, 

grupos e estruturas sociais com uma dinâmica que obedece a leis próprias.  

Desta forma, busca-se captar o comportamento dos docentes enquanto 

socialização de práticas, traços profissionais e culturais consolidados e experiências 

de outros professores, “talvez” constituindo um comportamento estrutural do campo 

profissional, conforme especificado em suas falas apresentadas no quadro 4. 

 

 

Quadro 4 – Apresentação dos resultados da Categoria Campo. 

QUESTÃO
/ 

SUJEITO 

SIGNIFICADO DEPOIMENTOS 

8 – GV  
 

A convivência no 
campo é formadora 

Sim, pois a troca de experiências é muito rica, e o 
nosso aprendizado é constante 

9 – GV  
 

As experiências 
ocorridas no campo 
influenciam as 
práticas docentes. 

Sim, um colega me disse que fazia dinâmicas na 
sala de aula, uma vez por mês, e isto facilitava no 
exercício do conhecimento dado em aulas 
anteriores, resolvi fazer algumas dinâmicas e 
realmente ajudou os alunos a entenderem a 
matéria. 

7 – MD  
 

A influência das 
práticas de outros 
docentes. 

...um professor daqui da casa, quando eu entrei 
aqui pra você ter uma ideia...eu pedi, eu posso 
assistir as suas aulas como professor? e ele fala pra 
todo mundo: Tem um professor aqui que foi meu 
aluno, meu aluno porque ele pedia permissão pra 
assistir a aula, eu fazia prova eu fazia exercício, eu 
fazia tudo, porque eu queria aprender tudo dele, 
(...) 

7 – MS  
 

As práticas 
presentes de outros 
docentes 
influenciando a 
formação. 

Vários, (...) a cada dia que passa eu aprendo com os 
colegas. Tem coisas que eu observo os colegas 
fazendo, acho interessante e aplico isso em sala de 
aula. 
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8 – MS  
 

O debate no interior 
do campo como 
agente formador. 

Discuto porque às vezes eu quero saber se o erro 
está na forma com que eu estou tratando 
determinado assunto é devido à dificuldade do 
aluno, mas eu acabo percebendo que é, não estou 
tão fora da realidade não. 

9 – MS  
 

Uso de “Concepção  
Pedagógica” 
apreendida no 
campo 

Já utilizei, por exemplo, trabalhar em 
determinadas turmas com construtivismo... 

8 – ACV  
 

O campo como local 
de “trocas”. 

Algumas vezes abro exceções, principalmente se 
percebo que o colega é tão bem-intencionado como 
eu com a prática de ensino. No mais, falamos sobre 
trivialidades. Agora, quando há uma reunião de 
trabalho na instituição, compareço e sempre 
procuro dar a minha contribuição. Por exemplo, 
para fazermos o plano de disciplina, há sempre 
colegas que não se preocupam com o que vai 
acontecer durante o ano. Eu não. Conto até os dias 
úteis de aula e tento mostrar aos colegas se aquilo 
vai ser possível ou não.  

9 – ACV  
 

A experiência de 
outro professor 
sendo apropriada. 

Um colega me falou que procurava sempre fazer 
uma revisão da aula anterior nos primeiros quinze 
minutos da aula seguinte. Eu achei interessante 
fazer esse vínculo e deu certo. Atualmente procuro 
resgatar o tema da aula passada antes de dar início 
à aula atual. 

8 – JG  
 

A discussão como 
processo de troca e 
formação no campo. 

Discuto sim, ontem mesmo eu estava exatamente 
com um colega discutindo uma matéria muito 
teórica que ele também estava lecionando (...) daí 
ele já inclusive me passou o material (...) tem 
discutido muito, inclusive sobre a prática, qual a 
dificuldade que tem com a classe, a gente sempre 
procura saber. 

9 – JG  A apropriação de 
práticas a partir do 
campo 
 

...ontem mesmo eu adotei, porque peguei o material 
dele. (de um colega) 
 

 

Nos relatos apresentados no quadro 4 é possível observar no discurso dos 

professores que o campo interfere, influencia a prática docente, através da 

convivência com outros professores. Experiências que ocorrem em campo e que 
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acabam influenciando a prática dos docentes constituem aquilo que pode ser  

denominado de um habitus próprio do campo. O campo acaba sendo um espaço 

físico e social de “trocas”. A convivência e o debate fazem parte do processo 

formativo dos professores por intermédio da apropriação de práticas e experiências 

de outros professores.  

Os conteúdos analisados também evidenciam a questão da hierarquia social, 

por tomar experiências, práticas de professores que estão no mesmo espaço 

profissional, porém estes podem ter uma titulação superior, maior tempo profissional, 

“ser antigo de casa”, ou mesmo por afinidade ou questão de poder e classe social, 

evidenciando que o campo se estrutura por grupos de poder e pelo reconhecimento 

implícito de um saber e prática constituídos no próprio campo.  

A esse respeito, Bourdieu argumenta que o conceito de campo tem certa 

autonomia e possui suas próprias regras de organização e de hierarquia social. O 

autor exemplifica por meio de um jogo de xadrez, no qual o indivíduo age ou joga 

segundo sua posição social num espaço delimitado. Em sua obra Homo Academicus 

(1984), estuda os professores das universidades, exibindo a organização do espaço 

universitário, a luta entre as várias disciplinas e o academicismo do corpo 

professoral. 

Nesta categoria podemos inferir que o campo profissional ao qual os 

professores estão sujeitos, influencia sua prática profissional e concepções, assim 

como também é um lócus de “trocas” sociais e profissionais. Estas discussões 

podem ser evidenciadas no Quadro 4, mais pontualmente, nas falas dos 

entrevistados GV e ACV na questão 9 e MD e MS na questão 7. 

 

3.2.3 Categoria 3 – Visão Instrumental da Pedagogia e Didática 

 

A categoria Visão Instrumental refere-se às afirmações nas quais os 

professores apresentam suas concepções, mesmo que indiretamente, do que seria o 

campo da Didática e da Pedagogia. O conhecimento neste caso é reduzido a um 

conjunto de técnicas aplicadas que são utilizadas cotidianamente nas disciplinas.  
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A visão instrumental pode então ser considerada aqui como um esvaziamento 

de bases científicas e, simultaneamente neutras no que se refere às  questões 

político-ideológicas vinculadas à educação. Conforme apontam Pimenta e 

Anastasiou (2002), como se a educação fosse um espaço social no qual não 

existissem relações de multidimensionalidade do processo de ensino-aprendizagem 

articulando as três dimensões: humanística, técnica e político social.  

A exemplo desta visão Instrumental da Pedagogia e da Didática, destacam-se 

os seguintes trechos das respostas dos professores, como pode ser visto no quadro 

5, a seguir. 

 

 

Quadro 5 – Apresentação dos resultados da Categoria Visão Instrumental da Pedagogia e Didática 

QUESTÃO
/ 

SUJEITO 

SIGNIFICADO DEPOIMENTOS 

2 – MD  
 

O ensino por meio da 
utilização de 
recursos. 

Ensino por multimeios dentro da faculdade de 
Matemática, que na verdade é o que eu falei pra 
você, eu tinha Metodologia na Licenciatura e aí 
nós tivemos ensino por multimeios 

2 – MS  

 

As disciplinas 
pedagógicas como 
suporte 

...eu fiz Pós-Graduação (em Controladoria e 

Finanças) e nela há duas disciplinas que dão 
suporte para que você dê aula em Ensino 
Superior. 

4 – GV  Visão do processo de 
avaliação como um 
conjunto de técnicas 

Com avaliações semestrais, trabalhos e 
participação em sala de aula. 
 

4 – MD  Visão do processo de 
avaliação como um 
conjunto de técnicas 

Com provas de avaliação. 

4 – JG  Visão do processo de 
avaliação como um 
conjunto de técnicas 

Normalmente faço através de uma ou duas 

avaliações escritas e depois da participação, 

através de trabalhos e desenvolvimento em classe. 

6 – ACV  
 

Reduzir à 
“ferramentas” a 
aprendizagem 
decorrente  da 
Didática e da 
Pedagogia  
aprendizagem. 

Não quero dizer que ele não precise das 
ferramentas da Pedagogia. Acho apenas que não 
faria sentido obrigar os professores universitários 
a fazer o curso de Pedagogia. Penso que cursos de 
cunho pedagógico, especialmente relacionados à 
andragogia, e também treinamentos poderiam ser 
utilizados para preparar melhor os professores. 
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11 – ACV  
 

Apresenta o 
conhecimento 
pedagógico como um 
conjunto de 
ferramentas. 

Cobrando que o professor faça o planejamento de 
aulas efetivamente, com a definição de objetivos, 
estratégias de ensino e de critérios de avaliação e 
que ele execute o plano exatamente como foi 
estabelecido, fazendo apenas alterações quando 
sentir necessidade. Afinal, o plano é apenas um 
roteiro para ajudá-lo e não para prendê-lo. 

5 – JG  
 

Redução à prática 
pedagógica. 

Sim, sem as práticas pedagógicas você não... nós 
tivemos no começo do ano uma palestra 
abordando muito a prática pedagógica. 

3 – LCT  
 

Didática como 
maneira de transmitir 
conteúdos. 

Como eu gerencio uma parte em contábeis, então 
eu passo toda minha experiência profissional, 
como didática aos alunos. 

6 – LCT  
 

Pedagogia como útil 
apenas para a área 
de humanas,   pois 
na área técnica o que 
é significativo é o 
domínio dos 
conteúdos. 

Mais ou menos, porque, como eu dou uma aula só 
estritamente profissional, então eu tenho que 
conhecer os meus alunos, é a minha função, 
porque eu estou dando uma aula profissional, 
técnica, agora se eu desse uma aula voltada para 
a área de Humanas sem ser técnica, acredito que 
sim, deveria ter Pedagogia. 

10 – LCT  
 

Tratamento de 
didática como 
conteúdo. 

Sim, com as novas normas contábeis, tive que 
mudar minha didática da aula em relação a essas 
normas a partir de 2008. 

11 – LCT  
 

Pedagogia como útil 
apenas para a área 
de humanas,   pois 
na área técnica o que 
é significativo é o 
domínio dos 
conteúdos. 

Sim, concordo, porque se você tem um professor 
que é da área técnica, muito mais prático que um 
professor que é apenas Pedagogo. Agora, se você 
for para a área de Ciências, Humanas, que não 
tem a parte técnica, um professor de parte  técnica 
não irá conseguir dar uma aula porque  não tem 
Pedagogia. 

 

A Didática, enquanto “ciência e a arte de ensino”, não investiga somente 

objetivos, conteúdos, métodos, conexões entre ensino e aprendizagem e as 

condições e as formas que vigoram em um determinado modelo de ensino, mas 

principalmente os fatores materiais e sociais reais que são condicionantes da 

relação ensino-aprendizagem. Portanto, segundo Candau (1997), sugerido no 

Seminário “A Didática em Questão” em 1982, o enfoque da Didática, de acordo com 

os pressupostos de uma Pedagogia Crítica, é o de trabalhar no sentido de ir além 

dos métodos e técnicas, procurando associar escola-sociedade, teoria-prática, 
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conteúdo-forma, ensino-pesquisa, professor-aluno, articulando assim à construção 

de uma Didática Fundamental. 

Contudo os professores entrevistados têm uma visão que pode ser chamada 

de Visão Instrumental em relação à Didática e à Pedagogia.  Essa visão reduz a 

Pedagogia e a Didática à aprendizagem de um conjunto de técnicas que representa 

um meio/maneira/forma de trabalhar determinados conteúdos como pôde ser 

observado no quadro 4 a partir das falas dos entrevistados, mais especificamente, 

MD na questão 2 e LCT nas questões 3 e 10, utilizando a Didática como instrumento 

de ensino.  

Nos discursos dos professores entrevistados, a Didática também aparece 

como uma disciplina pedagógica que dá suporte e permissão para lecionar no 

Ensino Superior assim como afirma MS na questão 2, apresentado no Quadro 5. 

Alguns entrevistados – MD, GV, JG, ACV e LCT – apresentam o conhecimento 

pedagógico com um conjunto de ferramentas (planejamento de aula, plano de aula, 

objetivos, estratégias de ensino, avaliações/provas, entre outras), compreendendo a 

Didática como uma disciplina exclusivamente instrumental, um conjunto de técnicas 

a ser utilizado no dia a dia, não importando a interação humana, política, cultural e 

social. 

O Quadro 5 demonstra essas questões, quando os professores comentam 

sobre as formas de avaliação,  o método de se trabalhar, plano de aula utilizados 

como ferramentas, evidenciados a partir das falas dos entrevistados: ACV na 

questão 11, JG e MD na questão 4. 

A ideia que alguns professores apresentaram é de que a Pedagogia somente 

é útil para a área de humanas, pois para esses, em áreas técnicas o que é 

significativo/relevante é o domínio que se tem dos conteúdos (da prática). Isto pode 

ser observado a partir das respostas do entrevistado LCT nas questões 6 e 11, do 

quadro 5. 

Cabe destacar que esta categoria permitiu afirmar que os professores 

entrevistados  não consideram a Didática enquanto disciplina que contribui para a 

formação do professor, mas sim como um ensino de tipo instrumental, informando e 
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treinando métodos, técnicas de ensino e aprendizagem, conhecimento técnico do 

professor – teoria/prática. 

 

3.2.4 Categoria 4 – Concepção Antropológica 

 

Apesar de não haver nenhuma pergunta específica sobre a concepção de 

mundo, de ser humano e de educação, alguns entrevistados, em suas respostas, 

permitiram vislumbrar, inferir, o que poderia ser sua concepção de mundo e de 

sujeitos apreendentes, por consequência, de educação. 

Nesta categoria estão agrupados  os aspectos relativos à forma como alguns 

dos professores entrevistados estabelecem suas relações com os alunos, os objetos 

de ensino e a própria aprendizagem, conforme demonstra o quadro 6, a seguir. 

 

Quadro 6 – Apresentação dos resultados da Categoria Concepção Antropológica 

QUESTÃO
/ 

SUJEITO 

SIGNIFICADO DEPOIMENTOS 

3 – MD  Necessidade de 
conhecimento do 
aluno 

...de maneira que o aluno entenda onde ele vai 
aplicar as fórmulas que ele aprendeu em sala de 
aula para a vida dele, por isso que nós 
perguntamos na primeira aula: “- Quem é você? 
Aonde você trabalha? Por que você veio buscar o 
curso?” 

3 – MS  
 

Identificar a realidade 
do aluno. 

...em todas as disciplinas que eu leciono procuro 
mostrar para o aluno como é que ele utiliza isso 
na vida dele, no dia a dia. 

4 – MS  
 

Respeitar o 
desenvolvimento da 
aprendizagem. 

Através do desenvolvimento dele no dia a dia em 

sala de aula, porque eu acredito que, a prova é só 

mais uma ferramenta de trabalho que auxilia 

nessa mensuração. 

9 – MS  
 

Identificar as 
dificuldades de 
aprendizagem 

...trabalhar em determinadas turmas com 
construtivismo é mostrar na prática para que ele 
perceba, pois ele tem muita dificuldade no 
abstrato. 

10 – ACV  
 

Identificar o nível dos 
alunos e procurar 
garantir que todos 

Hoje procuro verificar em que nível de 
conhecimento e maturidade a sala se encontra em 



 

 

 

77 

tenham acesso ao 
conhecimento. 

relação à minha matéria, de maneira que possa  
apresentar o meu conteúdo e o grupo possa 
evoluir, sem que tenhamos que deixar pessoas 
para trás. 

10 – JG  
 

Ouvir os alunos e 
atender às suas 
necessidades. 

..é uma prática minha que, mesmo na aula de 
Estratégia, começamos a discutir, há uma fusão 
de um grupo que comprou outro grupo, então há 
esse aqui.., então eu gosto desse tipo...muitas 
vezes o aluno tem uma dúvida de repente sobre 
um assunto e vamos lá na internet pesquisar, nós 
temos lá na universidade acesso à internet com 
data show por retrato, então o aluno 
acompanha. 

 

É possível verificar nas respostas que os professores apresentam uma 

concepção de mundo e de sujeitos apreendentes.  

Embora não tenha sido explicitado este elemento em nenhuma das perguntas 

formuladas, o que se constata é que esta concepção é inerente ao professor como 

ser social formado em um determinado período histórico e com influências sociais e 

culturais decorrentes de sua origem, de sua ocupação profissional e posição social.  

Portanto, os professores mesmo não reconhecendo explicitamente estes 

determinantes em seu processo formativo, ao atribuir à Didática e à Pedagogia um 

caráter meramente instrumental, confirmam que elas estão presentes na formação 

de suas práticas profissionais e sociais. Esta formação se dá, pelo menos em parte, 

em virtude do desenvolvimento de seu habitus, formado em sua trajetória acadêmica 

e no campo de atuação profissional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A finalidade desta pesquisa foi compreender como os professores do Ensino 

Superior, sem a formação pedagógica específica considerada como necessária ao 

exercício das funções docentes, desenvolve suas práticas e concepções docentes. A 

busca destes elementos foi realizada a partir da análise dos conteúdos presentes 

nos discursos de seis professores de duas Instituições de Ensino Superior e que 

foram sintetizados a partir de entrevistas gravadas e transcritas. 

A conciliação entre os referenciais teóricos e a pesquisa de campo, de 

natureza qualitativa realizada por intermédio da análise de conteúdo, permitiu 

detectar a existência de uma lacuna no processo de reflexão por parte dos docentes 

que atuam no Ensino Superior sem a formação pedagógica específica, em relação à 

amplitude do conhecimento teórico sobre o campo da Didática e da Pedagogia, e do 

processo de ensino-aprendizagem em sua formação e para o exercício profissional.  

Nas entrevistas foi possível detectar, a relativa ausência de conhecimentos 

amplos sobre o campo da Didática e que para os entrevistados a Didática se resume 

ao desenvolvimento e aplicação de uma série de “técnicas” e um “saber fazer” todos 

voltados para sua atividade cotidiana. 

O estudo também evidenciou que a representação que fazem de suas 

práticas são uma composição a partir da convivência, e da existência de um campo 

profissional e do habitus, apreendidos ao longo de sua trajetória acadêmica. Tal 

conclusão legitima-se devido a todos os professores entrevistados reduzirem o 

conhecimento do campo da Didática a um conjunto de técnicas, transmissão de 

conteúdos das disciplinas e a atribuírem relativa importância aos modelos que 

encontraram em sua trajetória acadêmica e na sua convivência profissional no 

campo educacional.  

Quanto ao habitus, podemos considerar que os professores entrevistados 

utilizam seus professores do passado, aqueles que participaram de seu processo de 

formação educacional, como modelos, por admiração de práticas por eles 

desenvolvidas ou então pelo seu conhecimento. Na maioria das vezes, essa 
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admiração se dá pelo fato de que os professores   que marcaram suas trajetórias 

aplicavam um modelo baseado na aplicação dos conteúdos na prática, com 

exemplos do seu dia a dia, da sua própria experiência. Um dos entrevistados afirmou 

textualmente que sua descoberta para se tornar professor foi a partir da influência de 

uma professora em sua trajetória escolar.  

Estes professores usam um conjunto de técnicas, práticas, conhecimentos e 

formas de conduta que não aprenderam em cursos específicos de formação de 

docentes, nem na Pedagogia, mesmo porque não a cursaram. Seu desenvolvimento 

como professores do Ensino Superior se dá, em grande medida, a partir de seu 

passado escolar e da sua convivência profissional. 

No que se refere ao campo profissional, diante dos discursos, cabe destacar 

que a convivência no campo e a interação com o meio em que trabalham oferecem 

experiências importantes para a formação desses professores, por intermédio, 

principalmente, da apropriação de práticas de outros docentes que com eles atuam. 

Existe a discussão como processo de “troca”, o intercâmbio de informações sobre as 

dificuldades cotidianas, referentes a determinadas classes ou sobre técnicas 

práticas utilizadas. Assim, os professores sem a formação pedagógica acabam 

aprendendo determinadas técnicas, práticas para ministrar suas aulas dentro do 

campo universitário, com as trocas informais de experiências com seus colegas de 

trabalho obedecendo a uma classificação que se baseia em uma hierarquia 

caracterizada pela posição profissional e/ou social, como tempo de serviço, 

reconhecimento por titulação, entre outras. 

Com relação ao campo da Didática e da Pedagogia os entrevistados 

concebem esses conhecimentos como importantes, porém os consideram dessa 

forma para disciplinas da área de humanas, afirmando que para a área técnica o 

importante é a prática da experiência profissional. Por outro lado, concebem estas 

áreas como de aplicação, ou seja, como o ensino de um conjunto de técnicas, 

práticas e modelos para aplicação no cotidiano docente. 

Reduzem as “ferramentas”, recursos, o conhecimento pedagógico e a 

Didática exclusivamente à forma de transmitir conteúdos, aquilo que denominamos 

de conhecimento instrumental. Por exemplo, em geral, acreditam que o método de 
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avaliação para auferir o conhecimento do aluno é somente um conjunto de técnicas, 

como as modalidades de avaliação escrita, participação em sala de aula, sem levar 

em conta, do ponto de vista formal, todo o contexto do aluno, embora alguns 

professores tenham afirmado que consideram estes elementos.  

Com esta categoria – Visão instrumental da Pedagogia e Didática – é possível  

concluir que os professores entrevistados têm uma concepção instrumental da 

Didática, no sentido de que é uma área que transmite um conjunto de métodos, 

técnicas de ensino-aprendizagem e conhecimento específico destinado ao cotidiano 

prático do professor. No entanto, desconhecem esta disciplina como área do 

conhecimento que contribui para a formação do professor principalmente por 

intermédio da discussão, explicitação e desenvolvimento de paradigmas 

educacionais, de mundo e de homem. 

Foi apresentado no capítulo 2 a importância da concepção pedagógica e da 

didática que o professor assume, explicitando a intencionalidade segundo a qual se 

educa. A concepção pedagógica evidencia os aspectos do processo educativo: 

concepção antropológica, gnosiológica e política. No roteiro de entrevistas não foi 

elaborada nenhuma questão específica sobre estas concepções, porém em algumas 

respostas foi permitido inferir a importância da relação professor-aluno, da 

consideração do aluno e do “mundo exterior” no processo de ensino-aprendizagem, 

o que é categorizada neste trabalho como visão antropológica.  

Alguns professores apresentaram a preocupação do conhecimento aprendido 

em sala de aula e o seu uso no dia a dia, buscando relacionar os conteúdos com as 

práticas  profissionais. Também, identificam o nível de seus alunos e procuram, na 

medida das possibilidades, trabalhar no sentido de nivelá-los, garantindo que todos 

tenham acesso ao conhecimento. Um professor relatou que escuta as dúvidas de 

seus alunos e procura atender suas necessidades.  

Com esses relatos foi possível apresentar, mesmo que sumariamente, 

algumas concepções de ser humano e de mundo que alguns professores possuem, 

mesmo que não haja uma intencionalidade de utilização de um paradigma didático 

explicitado nas respostas. 
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A pesquisa, em síntese, revelou que os seis professores sem formação 

pedagógica específica, em virtude de uma visão fragmentada do campo da formação 

docente para o Ensino Superior, não explicitaram que a Didática e a Pedagogia 

sejam conhecimentos essenciais para a formação docente em nível Superior a não 

ser no que se refere ao ensino de um conjunto de técnicas e fórmulas que possam 

ser utilizadas no cotidiano escolar considerando-os, na prática, uma série de 

técnicas. Por outro lado, desenvolvem a partir do habitus e do campo, um “savoir-

faire” tendo como modelo os professores que participaram de sua formação 

acadêmica e também, aqueles com quem convivem no próprio campo profissional. 

O presente trabalho não se propôs a esgotar o tema ou apresentar 

conclusões definitivas sobre o mesmo, mas apenas colaborar com a construção de 

conhecimentos e a reflexão sobre o processo de “formação pedagógica” dos 

profissionais do Magistério Superior que trabalham nos  Cursos Superiores na 

modalidade Bacharelado.  

É oportuno ressaltar a importância de novas pesquisas, tanto para 

aprofundamento das questões tratadas neste estudo, assim como desdobramentos 

das questões referentes às concepções gnosiológica, antropológica e cognoscente 

que estes docentes apresentam sobre o Ensino Superior e seus alunos. 
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APÊNDICE A   

 

 

UMESP – UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 

Programa de Pós Graduação Mestrado em Educação 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu Márcia de Oliveira Torres Vanderlei, RG no. 23.249.405-8, mestranda do 

Programa de Pós Graduação Mestrado em Educação da Universidade Metodista de 

São Paulo, sob a orientação do Prof. Dr. Roger Marchesini de Quadros Souza, 

proponho o desenvolvimento da pesquisa intitulada “A prática do professor do ensino 

superior sem a formação pedagógica”, que tem por objetivo conhecer a interpretação 

das práticas cotidianas de professores universitários que não possuem a formação 

pedagógica e a sua trajetória formativa. 

Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo a ser realizada nos meses de agosto 

a dezembro de 2011.  

Inicialmente será desenvolvida a pesquisa bibliográfica sobre o campo do 

conhecimento da formação docente, habitus e campo, no que se refere ao 

entendimento de como esse profissional se torna professor do ensino superior.  

Para se debruçar sobre a temática a pesquisa tem como suporte teórico autores que 

problematizam questões relacionadas à prática do professor do ensino superior sem 

a formação pedagógica com destaque para: Bourdieu, 2007; Tardif 2002; Perrenoud, 

1997. 

Posteriormente, serão realizadas entrevistas semi-estruturadas e aplicação de 

questionários para compor o perfil com o total de 12 professores com formação em 

bacharel que lecionam na Instituição do Ensino Superior (IES). A referida IES, 

localizada XX, sendo que a participação dos entrevistados é de livre escolha e se 

dará por meio de contato e convite.  

As entrevistas semi-estruturadas baseiam-se em um roteiro de entrevistas com 

algumas perguntas relacionadas à inclusão destes profissionais na docência do 
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ensino superior sem a formação pedagógica, que deverão ser respondidas no ato da 

entrevista e que tem como objetivo problematizar a trajetória formativa dos mesmos 

e, assim, compor seu perfil. 

Poderá haver uma devolutiva dos resultados da pesquisa a IES, se assim desejar. 

Alguns esclarecimentos: 

A participação dessa pesquisa é de livre escolha com a garantia de sigilo de 

identificação do sujeito que participar, retirar seu consentimento na pesquisa, sem 

penalização alguma. 

A pesquisa não envolverá nenhum tipo de custo para os participantes. 

A participação na pesquisa não possibilitará desconforto ou risco ao participante por 

se tratar de uma entrevista voltada a sua inserção nos espaços de educação do 

ensino superior e que está pautada, sobretudo em diálogos. 

 

São Bernardo do Campo, 01 de Agosto de 2011. 

 

Márcia de Oliveira Torres Vanderlei 

Contato: (XX) XXXX-XXXX 

Consentimento do (a) Participante: 

 

_______________________________________________________________ 
Nome completo 

 
_______________________________________________________________ 

Assinatura 
 

_______________________________________________________________ 

Local, dia, mês e ano 
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APÊNDICE B  

 

QUESTIONÁRIO DE PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

 

1. Qual o seu nome e idade? 

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Qual é a sua formação universitária? 

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

3. Você possui curso de Especialização Lato Senso? Em que área? 

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

4. Você possui Pós-Graduação Stricto Senso? Em que área? 

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

5. Quantos anos têm de experiência como Professor do Ensino Superior? 

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

6. Possui outra carreira profissional que exerce simultaneamente à docência? Em caso 

positivo, qual? 

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – ENTREVISTAS  

 

Entrevistado: GV 

Idade: 40 anos 

4 anos de experiência como professor do ensino superior, possui outra carreira 

profissional – Coord. de Projetos. 

 

1. Quando e como foi a descoberta para se tornar professor?  

Descobri a vontade de ser professor, quando vários amigos que trabalham comigo, foram 

trabalhar como professores também, isto me motivou a realizar este trabalho de multiplicar o 

conhecimento que tenho. 

 

2. Como você não fez o curso de Pedagogia, realizou algum outro curso de 

formação de professor? Qual? 

Não fiz nenhum curso de Pedagogia, somente cursei a MBA em Gestão de Projetos, e pela 

carga horária me qualificava a exercer a função de professor especialista. 

 

3. Que disciplina(s) ministra? Qual a sua técnica em sala de aula para ministrar os 

conteúdos de sua disciplina? 

Gestão de projetos, eu mesclo a utilização de alguns recursos eletrônicos (data show) com 

exercícios em sala. 

 

4. Como você aufere o processo de aprendizagem de seus alunos? 

Com avaliações semestrais, trabalhos e participação em sala de aula. 

 

5. Você considera importante conhecer as práticas docentes? 

Eu não considero importante, acredito que ajudem, mas dependendo da matéria que será 

ministrada a experiência tem mais importância. 

 

6. Para ser professor você acha importante ter uma formação pedagógica? 

Como disse anteriormente, não acho importante, mas ajuda bastante. 
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7. Você usa como modelo algum professor que teve em sua vida escolar? 

Sim, tinha um professor de Contabilidade que utilizava vários exemplos do seu “dia a dia” do 

trabalho para nos explicar a matéria. 

 

8. Você discute sua prática como professor com seus colegas? 

Sim, pois a troca de experiências é muito rica, e o nosso aprendizado é constante. 

 

9. Você já adotou práticas de sala de aula que seus colegas utilizam? Poderia dar 

algum exemplo? 

Sim, um colega me disse que fazia dinâmicas na sala de aula, uma vez por mês, e isto 

facilitava no exercício do conhecimento dado em aulas anteriores, resolvi fazer algumas 

dinâmicas e realmente ajudou os alunos a entenderem a matéria. 

 

10. Você já adotou novas práticas educacionais em virtude de sua experiência como 

docente? Exemplifique. 

Não. 

 

11. Os professores que têm a prática profissional fora do ensino superior se saem 

melhor do que aqueles que têm a formação pedagógica, mas não possuem esta 

prática. Exemplifique. 

Não acredito nesta linha de raciocínio, pois ambos possuem qualificações importantes, e 

dentro da instituição sem completam para ajudar os alunos. 

 

12. Você traz exemplos do cotidiano profissional para a sala de aula? 

Sim, isto valoriza o conhecimento e demonstra para os alunos como o aprendizado em sala de 

aula, pode ser utilizado no “dia a dia”. 

 

Entrevistado: MD 

Idade: 58 anos 

24 anos de experiência como professor do ensino superior, possui outra carreira 

profissional – Consultor em Segurança, Saúde e Meio Ambiente. 
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1. Quando e como foi a descoberta para se tornar professor?  

No ano de 1974 com o projeto Minerva onde eu ministrava aula para adultos e eu sentia 

assim, que eu tinha vocação para aula, pela maneira, pela atenção aos alunos, a carência 

deles em questão de ensino de aprendizado. Então eu falei bom, na época eu tava optando 

por Engenharia ou Matemática e aí acabei ficando com Matemática, daí então descobri que 

queria dar aula, mas foi em função mesmo, desse curso de alfabetização de adultos, foi uma 

identificação mesmo comigo. 

 

2. Como você não fez o curso de Pedagogia, realizou algum outro curso de 

formação de professor? Qual? 

Ensinos por multimeios dentro da faculdade de Matemática, eu tinha Metodologia na 

Licenciatura e aí nós tivemos ensino por multimeios. Eu tinha feito curso de Psicologia para 

dar aulas em uma Universidade também, e  na faculdade de Serviço Social, nós tivemos 

algumas disciplinas dirigidas também  a questão pedagógica  em função do atendimento ao 

público, então na verdade você acaba indo, eu não lembro o nome da disciplina agora, mas a 

gente também tinha alguma coisa relacionada à Pedagogia para o público. 

 

3. Que disciplina(s) ministra? Qual a sua técnica em sala de aula para ministrar os 

conteúdos de sua disciplina? 

Nós temos um plano de aula que é elaborado no início do semestre, esse plano de aula depois 

ele é passado aos alunos, e a partir daí, como eu ministro aula de Estatística, Métodos 

quantitativos, eu uso de exercícios práticos, de maneira que o aluno entenda onde ele vai 

aplicar as fórmulas que ele aprendeu em sala de aula para a vida dele, por isso que nós 

perguntamos na primeira aula: “ - Quem é você? Aonde você trabalha? Por que você veio 

buscar o curso?” Então ele diz assim: Olha eu trabalho com isso; eu falo: Tá bom! Em 

determinado momento da aula vai ter algum exercício que você vai dizer: “isso eu posso 

aplicar na minha atividade de trabalho!” Os cursos que eu dou aula: Tecnologia em Processos 

Gerenciais, Recursos  Humanos, Meio Ambiente, Logística, Comercial, Financeira, 

Marketing de Varejo, então, esses são os cursos, e as aulas são, Pesquisa de Mercado e 
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Opinião, Estatística Aplicada a Pesquisa de Mercado, Estatísticas e Métodos 

Quantitativos. O que eu uso de recursos?  Eu procuro sempre buscar informações sobre o 

meio ambiente, é minha área. Então quando eu dou aula em Meio Ambiente eu procuro 

aplicar tudo aquilo que é do curso de Estatística para Meio Ambiente, se eu estou em RH 

minha formação também, então todos os meios voltados pra questão de RH. Onde eu busco 

isso? Bom, antigamente nós não tínhamos a internet, colocava-se  a parte prática. Eu 

trabalhava em uma empresa na área de segurança, saúde e meio ambiente, trabalhei já com 

recrutamento, seleção, cargos e salários, toda essa experiência é colocada em sala de aula. 

 

4. Como você aufere o processo de aprendizagem de seus alunos? 

Com provas de avaliação. 

 

5. Você considera importante conhecer as práticas docentes? 

Sim, importante. 

 

6. Para ser professor você acha importante ter uma formação pedagógica? 

Muito importante, tanto é que nós tivemos, lá no Campus 1, já alguns anos atrás, aquela, é, 

didática para o ensino superior, nós não tivemos assim, um volume grande de professores 

não, a sala mais ou menos com 20 professores, depois a escola oferecia novamente um número 

pequeno, então a gente não sabe se é adesão em função do trabalho do professor e tal, mais a 

gente sentiu importância disso, todos deveriam ter feito esse curso.  

Entrevistadora: Mas talvez ainda alguns  professores acham isso não necessário?! 

MD: Isso, ainda mais com o professor João11 que você deve ouvir em tudo quanto é pesquisa 

que tem, aparece lá, o João, ele é da casa, ele é professor do Doutorado, do Mestrado, foi meu 

professor no Mestrado,   a primeira aula de abertura é a aula dele de Metodologia. 

 

7. Você usa como modelo algum professor que teve em sua vida escolar? 

Sim. O professor bom, que a partir dele, eu comecei a ver, que pra você dar aula você tem que 

usar aqueles exemplos práticos e ele criava esses exemplos a partir da vivência dele no 

                                                           
11

 Nome fictício. 
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trabalho. Então, é diferente daquele que chegou com a fórmula para resolver isso. Olha,  lá 

no trabalho existe isso, isso e isso, pra resolver isso, então esta fórmula ela vai direcionar o 

aluno na solução do problema, então quer dizer, ele bolava esses exercícios, e eu fiquei 

vidrado nisso. Então até hoje, eu falo com ele: Vê o quê você acha disso? Ele fala: esse daí é 

legal! Então quer dizer, é a maneira com que o aluno tende a aprender, só para você ter uma 

ideia, ele mexe com todo mundo, pega exercícios até, lá na Avenida Industrial: o travesti 

daqui da ponta cobra tanto, do final cobra tanto, qual é a média?; sabe o pipoqueiro da 

esquina? Ele vende hoje não sei quantos saquinhos de pipoca, ele está pensando em vender o 

seu carrinho, vou fazer uma análise estatística, você compraria ou não sabendo da média de 

vendas do carrinho?  

Entrevistadora: ele faz você pensar em tudo aquilo que faz parte da sua vida!  

MD:  É um professor daqui da casa, quando eu entrei aqui pra você ter uma ideia... eu pedi, 

eu posso assistir as suas aulas como professor? E ele fala pra todo mundo: Tem um professor 

aqui que foi meu aluno, meu aluno porque ele pedia permissão pra assistir a aula, eu fazia 

prova eu fazia exercício, eu fazia tudo, porque eu queria aprender tudo dele, é verdade, ele 

conta isso pra todo mundo. Este professor dizia: o MD assistia a minha aula,  ele chegava 

no horário, trazia calculadora, fazia os exercícios, passava  por todos os testes. Tudo o que 

ele queria,  eu sabia como funcionava.   

 

8.  Você discute sua prática como professor com seus colegas? 

Sim 

 

9.  Você já adotou práticas de sala de aula que seus colegas utilizam? Poderia dar 

algum exemplo? 

Entrevistadora: Você acabou já falando! Poderia dar algum exemplo? Você já adotou 

práticas de sala de aula que seus colegas utilizam?  MD: Isso!  

Entrevistadora: Você deu um exemplo muito bom! 

 

10. Você já adotou novas práticas educacionais em virtude de sua experiência como 

docente? Exemplifique. 
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Eu já, mas não sei te falar agora qual. Bom vamos lá, são as primeiras aulas, eu trabalho 

com dinâmicas então sempre eu procuro  levar alguma coisa pra poder provocar o aluno a 

questão de estar diante de um problema! Como resolver esse problema? Que na aula de 

estatística você fala um pouco sobre método estatístico, você acaba envolvendo um 

pouquinho a questão de metodologia também e eu dou aula de metodologia também  lá na 

Unidade 2, então é o seguinte, aí eu levo objetos lúdicos, quebra cabeça, uma série de coisa 

que é pra provocar o aluno que existe uma maneira também científica de resolver aquele 

problema, e não da maneira popular como ele imagina! Entrevistadora: Isso é uma prática 

adotada? MD: Isso é uma prática minha adotada,  e outra coisa o uso da calculadora em 

sala de aula, eu uso e abuso da calculadora, digo assim, você vai aprender a fazer conta de 

trás pra frente! Como professor? Porque geralmente a gente começa a desenvolver na mão e 

vai até o final desenvolvendo, demora um certo tempo, eu digo: vamos resolver de trás pra 

frente com calculadora, e isso se resolve em questão de segundos! e ele duvida, então eles 

ficam falando, pega essa calculadora. O aluno tem a calculadora, mas não sabe manuseá-la. 

A calculadora pra mim também é um instrumento onde ela fala: Eu não sabia que na 

calculadora a gente conseguia tantas coisas assim! o uso do Excel, uso em Excel por exemplo, 

eu vou falar é, a soma de tudo, mais soma tudo o que? as variáveis tudo, mais soma 

tudo?será que não tem alguma coisa que ajuda? Abro o Excel, vou lá, somatório, vê essa 

ferramentazinha pra ele entender, começar também a perceber  que tem recursos pra poder 

ajudar em sala de aula. 

Entrevistadora: Vocês disponibilizam de Excel nas salas de aula? 

MD: Todas as salas aqui têm datashow e computador fixo na sala, todas elas, em qualquer 

lugar que se vai tem datashow e tem computador, então você traz o que você quiser, 

programa que você quiser, e já discute com o aluno em sala de aula. 

 

11. Os professores que têm a prática profissional fora do ensino superior se saem 

melhor do que aqueles que têm a formação pedagógica, mas não possuem esta 

prática. Exemplifique. 
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Cem por cento a gente está cansado de falar que, o “dador de aula”, dador de aula, o cara só 

dá aula, então chega na hora de dar um exemplo prático que o aluno pergunta é onde ele se 

perde. Ontem dando uma aula de Meio Ambiente, professor o que poderia ocorrer numa  

auditoria? Bom, então vamos lá, eu participei de vários processos de certificação de 

empresas, já aconteceu isso e isso, a sala pára, fica escutando porque você tem uma 

experiência prática, e Meio Ambiente é minha área, segurança do trabalho é minha área, 

então são 35 anos nessa área, então tem horas que eles falam: Professor, você não vai contar 

nada hoje? Então a gente já chegou à conclusão, até os professores aqui, ao recrutarem um 

professor, sempre vem aquela questão, o professor com a formação, mas também com a 

prática, porque para o curso de tecnologia se não tiver, não adianta. 

 

12. Você traz exemplos do cotidiano profissional para a sala de aula? 

Com certeza, tudo aquilo que acontece, eu coloco, ontem mesmo eu dando uma aula um aluno 

disse: olha professor aonde eu uso a distribuição de frequência? Vamos lá, recursos humanos, 

uma profissional na área de recursos humanos fez um levantamento a empresa tinha, mil e 

poucos funcionários, desses mil e poucos funcionários ela fez um levantamento, eles tinham 

um total de dois mil filhos, e no final do ano a empresa distribuía presentes, o quê que ela 

fez, zera dois, dois a quatro tal, aí ela viu que tinha que comprar dois mil presentes e ela 

comprou 400 de dois anos, 400 de 4 e tal,  na hora de entregar ela falou, gente?! Mas espera 

um pouco, tem aqui de 0 a 2, e eu só tenho 100 crianças, nossa! Dessa faixa de idade eu vou 

ter que comprar mais presente e devolver, por quê? Porque ela não fez um levantamento e 

distribuiu a quantidade de alunos desde o início, eu ouço: o professor eu já fiz essa besteira, 

já aconteceu isso, calçado de segurança eu já tive em uma empresa em que o técnico comprou 

dois mil pares e dividiu em partes iguais então o que é que é distribuição de frequência, ela 

vai te ajudar no seu dia a dia a verificar em que classe de frequência você tem maior ou 

menor quantidade pra poder estudar, na área da saúde o último exercício de idosos, exercícios  

físicos dos que tem  menos idade fizeram mais rápido do  que os que têm mais  idade mais  

aconteceu que a porção maior estava aqui, o quê que você vai estudar?. O aluno responde: 



 

 

 

99 

professor eu pegaria o que demorou muito tempo, educador físico diz que pegaria aqui, então 

eles vão se encaixando nisso.  

 

Entrevistado: MS  

 

Idade: 44 anos 

5 anos de experiência como professor do ensino superior, possui outra carreira 

profissional – prestador de serviços na área técnica. 

 

1. Quando e como foi a descoberta para se tornar professor?  

Antes de fazer a faculdade eu sempre tive vontade de ser professor, mas a descoberta mesmo 

veio na faculdade porque uma professora me incentivou a ser monitor da disciplina dela, eu 

gostei, eu vi que era o que eu gostava de fazer. 

 

2. Como você não fez o curso de Pedagogia, realizou algum outro curso de 

formação de professor? Qual? 

De formação de professor especificamente não, mas eu fiz Pós-Graduação e nela há duas 

disciplinas que dão suporte para que você dê aula em Ensino Superior. Eu fiz pós em 

controladoria e finanças. 

 

3. Que disciplina(s) ministra? Qual a sua técnica em sala de aula para ministrar os 

conteúdos de sua disciplina? 

As disciplinas são várias, várias assim, eu leciono matemática pra sistema de informação, 

matemática financeira pra gestão bancária, é, matemática e estatística pra organização de 

pessoas que é o curso de RH, e custos e orçamentos em logística, em todas as disciplinas que 

eu leciono procuro mostrar para o aluno como é que ele utiliza isso na vida dele, no dia a dia. 

 

4. Como você aufere o processo de aprendizagem de seus alunos? 

Como que eu vejo o processo de aprendizagem? Através do desenvolvimento dele no dia a dia 

em sala de aula, porque eu acredito que, a prova é só mais uma ferramenta de trabalho que 

auxilia nessa mensuração. 
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5. Você considera importante conhecer as práticas docentes? 

Eu acredito que sim, ela auxilia bastante! No processo de educação. 

6. Para ser professor você acha importante ter uma formação pedagógica? 

Eu acredito que é importante sim, acredito que eu faço um bom trabalho mais se eu 

conhecesse, se eu fizesse Pedagogia talvez eu pudesse desenvolver melhor. 

 

7. Você usa como modelo algum professor que teve em sua vida escolar? 

Vários, não só na vida escolar, como agora, a cada dia que passa eu aprendo com os colegas. 

Tem coisas que eu observo os colegas fazendo, acho interessante e aplico isso em sala de aula. 

 

8. Você discute sua prática como professor com seus colegas? 

Discuto porque às vezes eu quero saber se o erro está na forma com que eu estou tratando 

determinado assunto é devido à dificuldade do aluno, mas eu acabo percebendo que é, não 

estou tão fora da realidade não. 

 

9. Você já adotou práticas de sala de aula que seus colegas utilizam? Poderia dar 

algum exemplo? 

Já utilizei, por exemplo, trabalhar em determinadas turmas com construtivismo, mostrar na 

prática para que ele perceba, pois ele tem muita dificuldade no abstrato. 

 

10. Você já adotou novas práticas educacionais em virtude de sua experiência como 

docente? Exemplifique. 

Já, porque como eu trabalho em empresa e eu dou aula de custos então muita coisa da 

empresa eu coloco para eles mostrando como é que funciona na empresa e como em outras 

empresas funciona, para que eles vejam que existe essa diferença. 

 

11. Os professores que têm a prática profissional fora do ensino superior se saem 

melhor do que aqueles que têm a formação pedagógica, mas não possuem esta 

prática. Exemplifique. 

Depende da disciplina, porque às vezes o profissional, o professor ele tem a prática 

profissional, mas ele não consegue passar aquilo pro aluno, então nem sempre ele vai se sair 

melhor que quem tem a Pedagogia. 
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12. Você traz exemplos do cotidiano profissional para a sala de aula? 

Sim, com certeza. 

 

Entrevistado: ACV 

Idade: 50 anos 

16 anos de experiência como professor do ensino superior, possui outra carreira 

profissional – Assistente Jurídico. 
 

 

1. Quando e como foi a descoberta para se tornar professor?  

Depois da primeira graduação (administração), fiz um pós-graduação lato sensu em 

Administração da Produção. Durante as aulas ficou claro que eu tinha facilidade tanto para 

aprender o que me estava sendo ensinado como para auxiliar os demais colegas. Cheguei a 

orientar a sala inteira em alguns temas (a sala não era grande: umas 20 pessoas). Acho que 

foi aí que me descobri professor. 

 

2. Como você não fez o curso de Pedagogia, realizou algum outro curso de 

formação de professor? Qual? 

Nesse mesmo curso de pós foram oferecidas duas disciplinas que eram optativas: Didática do 

Ensino Superior e Metodologia da Pesquisa. Obviamente, optei por fazê-las também. Então, 

tudo começou. 

 

3. Que disciplina(s) ministra? Qual a sua técnica em sala de aula para ministrar os 

conteúdos de sua disciplina? 

Disciplinas: Estudos Especiais de Administração (curso de administração) e Gestão de 

Pessoas (curso de administração com ênfase em comércio exterior).  

Faço uso de apresentações eletrônicas e aulas expositivas; às vezes uso textos para estudo 

dirigido, trago temas para debates em sala e preparo questões teóricas e vivenciais, quando 

possível. 
 

4. Como você aufere o processo de aprendizagem de seus alunos? 

O curso é anual. Fazemos três avaliações: duas provas individuais e uma terceira nota (do 

professor) que é composta por a) apresentação de trabalhos, com nota coletiva; b) duas provas 
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individuais, sendo uma em cada semestre. Ainda estimulo a participação, a presença e 

valorizo isso na nota do professor. Para passar o aluno deverá ter média 7,0. Caso não passe 

direto, ainda poderá fazer o exame final. 

 

5. Você considera importante conhecer as práticas docentes? 

Sim, especialmente a formulação dos objetivos educacionais e as estratégias de ensino 

adequadas para atingi-los. Procuro sempre cumprir o plano de disciplina, verificando se os 

objetivos estão sendo atingidos. 

 

6. Para ser professor você acha importante ter uma formação pedagógica? 

Acredito que isso seja necessário para os primeiros anos da formação, especialmente no 

fundamental e no ensino médio. Quanto à graduação, acho que o conhecimento profissional 

do professor também conta muito. Não quero dizer que ele não precise das ferramentas da 

Pedagogia. Acho apenas que não faria sentido obrigar os professores universitários a fazer o 

curso de Pedagogia. Penso que cursos de cunho pedagógico, especialmente relacionados à 

andragogia, e também treinamentos poderiam ser utilizados para preparar melhor os 

professores. 

 

7. Você usa como modelo algum professor que teve em sua vida escolar? 

Uso sim. O professor procurava sempre estimular a mim e a meus colegas a pensar sobre as 

situações que nos eram apresentadas. As pessoas gostam de decidir rapidamente, parecendo 

até que querem se livrar da decisão. Assim, procuro sempre estimular o aluno a pensar mais 

um pouquinho antes de decidir. 

 

8. Você discute sua prática como professor com seus colegas? 

Temos uma vida profissional que nos toma boa parte do tempo que deveríamos investir na 

vida social. Portanto, o pouco tempo que tenho livre na sala dos professores procuro 

conversar com os outros professores, mas não sobre assuntos profissionais. Algumas vezes 

abro exceções, principalmente se percebo que o colega é tão bem-intencionado como eu com a 

prática de ensino. No mais, falamos sobre trivialidades. Agora, quando há uma reunião de 
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trabalho na instituição, compareço e sempre procuro dar a minha contribuição. Por exemplo, 

para fazermos o plano de disciplina, há sempre colegas que não se preocupam com o que vai 

acontecer durante o ano. Eu não. Conto até os dias úteis de aula e tento mostrar aos colegas 

se aquilo vai ser possível ou não.  

 

9. Você já adotou práticas de sala de aula que seus colegas utilizam? Poderia dar 

algum exemplo? 

Sim. Um colega me falou que procurava sempre fazer uma revisão da aula anterior nos 

primeiros quinze minutos da aula seguinte. Eu achei interessante fazer esse vínculo e deu 

certo. Atualmente, procuro resgatar o tema da aula passada antes de dar início à aula atual. 

 

10. Você já adotou novas práticas educacionais em virtude de sua experiência como 

docente? Exemplifique. 

Fiz um curso de Andragogia que me mostrou as diferenças entre ensinar a uma criança e 

ensinar a um adulto. Hoje procuro verificar em que nível de conhecimento e maturidade a 

sala se encontra em relação à minha matéria, de maneira que possa  apresentar o meu 

conteúdo e o grupo possa evoluir, sem que tenhamos que deixar pessoas para trás. 

 

11. Os professores que têm a prática profissional fora do ensino superior se saem 

melhor do que aqueles que têm a formação pedagógica, mas não possuem esta 

prática. Exemplifique. 

Não acredito nisso. Já vi acontecer de duas formas: a) o professor tem a prática profissional 

e não consegue ensinar direito porque não tem a formação pedagógica; b) o professor tem a 

formação pedagógica e não consegue atingir todos os objetivos porque não possui vivência 

profissional naquela área. Hoje acredito ser possível o desenvolvimento do professor que tem 

a prática profissional com algum apoio pedagógico por parte da instituição, não 

necessariamente o curso de pedagogia. Por exemplo, cobrando que o professor faça o 

planejamento de aulas efetivamente, com a definição de objetivos, estratégias de ensino e de 

critérios de avaliação e que ele execute o plano exatamente como foi estabelecido, fazendo 

apenas alterações quando sentir necessidade. Afinal, o plano é apenas um roteiro para ajudá-

lo e não para prendê-lo. 
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12. Você traz exemplos do cotidiano profissional para a sala de aula? 

Sim. Procuro sempre ficar por dentro do que está acontecendo à minha volta, seja nos 

noticiários, seja nos programas de televisão, seja em outros veículos de comunicação e 

cultura. Procuro, inclusive, aplicar o quotidiano em questões de prova, não apenas durante a 

aula. 

 

Entrevistado: JG 

 

Idade: 64 anos 

25 anos de experiência como professor no ensino superior, possui outra carreira 

profissional – Diretor Executivo de Auditoria de uma Faculdade no ABC. 

 

1. Quando e como foi a descoberta para se tornar professor?  

Fui fazer o Mestrado em 1981, 82 aliás, e fui a convite de um colega. Eu fiz todas as 

matérias, só faltou a dissertação, daí então veio o convite do meu amigo em 1986, o qual me 

despertou. 

 

2. Como você não fez o curso de Pedagogia, realizou algum outro curso de 

formação de professor? Qual? 

Sim, em uma instituição do ensino superior. Eu precisei para ter o título de Especialista, 

fazer uma matéria de Metodologia do Ensino Superior, com a Ana Matilde Pacheco Chaves. 

 

3. Que disciplina(s) ministra? Qual a sua técnica em sala de aula para ministrar os 

conteúdos de sua disciplina? 

Bom, eu ministro hoje atualmente Ética pro curso de Contábeis, Estratégia pro curso de 

Administração com ênfase em Gestão, Orçamento Empresarial para o curso de Tecnologia em 

Finanças, assumi também uma aula de Perícia Administração e Arbitragem e também 

Processos Administrativos. A minha técnica eu procuro muito assimilar a teoria com a parte 

prática, principalmente essa parte de prática através de estudos de caso que atrai muito, e 

dependendo da matéria, por exemplo: Orçamento, eu peguei toda a matéria administrada, 
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sendo  em cima de um estudo de caso, onde eles vão entender a Empresa e vão fazer também 

o orçamento para a Empresa, mas basicamente é um estudo de caso também.Também gosto 

de provocar os alunos a fazer um trabalho e apresentar,  justamente para eles se exporem 

perante os colegas que eu acho isso muito importante para o desenvolvimento do  aluno.Tira 

a timidez, que eles tem medo,  tem quase 30 alunos e eles ficam com medo eu falo não é 

possível, não tem porque? Quando é classe de 80 alunos é mais complicado. Mas isso é o que 

eu estou lecionando atualmente, mas  já lecionei em torno de 15 matérias diferentes. Durante 

os 25 anos. 

 

4. Como você aufere o processo de aprendizagem de seus alunos? 

Normalmente faço através de uma ou duas avaliações escrita e depois da participação, 

através de trabalhos e desenvolvimento em classe. 

 

5. Você considera importante conhecer as práticas docentes? 

Sim, sem as práticas pedagógicas, nós tivemos no começo do ano uma palestra do Mazeto, 

abordando muito a prática pedagógica. O Mazeto é da USP. É você chamar a atenção do 

aluno, é logicamente quando você pega uma matéria técnica, uma matéria que é da área dele, 

você tem muito mais facilidade, quando você pega uma matéria que é só teoria, daí eu sinto 

que o aluno tem mais dificuldade de prender a atenção, mais dificuldade até mesmo do 

entendimento. 

 

6. Para ser professor você acha importante ter uma formação pedagógica? 

Acho que é fundamental. 

 

7. Você usa como modelo algum professor que teve em sua vida escolar? 

Não sei que, se eu uso como modelo, eu tenho em mente alguns  professores que me chamaram 

muito a atenção, um deles que, naquela época era vago o jeito dele de ser, que era o professor 

Pedro12 era um professor que, ele era juiz do trabalho e ele tinha uma imponência que você 

                                                           
12

 Nome fictício. 
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não ouvia um barulho, eu admirava o jeito dele,  hoje em dia é impossível ser esse tipo, não 

dá mais, o aluno mudou,  40 anos depois, mas são professores que marca a vida da gente. 

Entrevistadora: Mas em algum momento você tenta reproduzir alguma coisa dele 

assim que você lembra? JG responde: Não digo reproduzir, eu sentia, eu era, eu admirava 

a maneira dele, do conhecimento dele, então eu procuro, tendo em vista isso, todo o meu 

conhecimento que são 40 e tantos anos de trabalho, muitos anos em Contabilidade, em 

Finanças como consultor, transmitir casos práticos ao aluno. Então nesse aspecto que ele 

ilustrava muito também  a aula, que ele tinha muita vivência prática, de como juiz de 

trabalho, assim nesse aspecto que eu me inspiro nele. 

 

8. Você discute sua prática como professor com seus colegas? 

Discuto sim, ontem mesmo eu estava exatamente com um colega discutindo uma matéria 

muito teórica que ele também estava lecionando essa matéria, eu estava falando: eu tenho 

um material que uma fundação ligado ao autor do livro, daí ele já inclusive me passou o 

material pra..., Entrevistadora: Para também poder utilizar, certo? Tem discutido muito, 

inclusive sobre a prática, qual a dificuldade que tem com a classe, a gente sempre procura 

saber. 

 

9. Você já adotou práticas de sala de aula que seus colegas utilizam? Poderia dar 

algum exemplo? 

A nesse caso sim, ontem mesmo eu adotei, porque, peguei o material dele. (de um colega) 

 

10. Você já adotou novas práticas educacionais em virtude de sua experiência como 

docente? Exemplifique. 

Sim, essa nova prática eu diria é por exemplo, eu  gosto de chegar na classe muitas vezes se 

eu estou meio folgado eu entro na Internet e, vamos ver o Estadão, como eu assino o 

Estadão eu tenho acesso a edição  virtual, eu entro em projeto e lá eu falo que notícia, aí 

assim vai, os alunos. Quando tem alguma coisa ligada a Ética, sempre tem alguma coisa 

ligada à Ética, algum escândalo, então a gente aproveita esse  gancho, é uma prática minha 



 

 

 

107 

que, mesmo na aula de Estratégia, começamos a discutir, há uma fusão de um grupo que 

comprou outro grupo, então há esse aqui.., então eu gosto desse tipo, e até mesmo muitas 

vezes o aluno tem uma dúvida de repente sobre um assunto e vamos lá na Internet pesquisar, 

nós temos lá na universidade acesso à internet com data show por retrato, então o aluno 

acompanha. 

 

11. Os professores que têm a prática profissional fora do ensino superior se saem 

melhor do que aqueles que têm a formação pedagógica, mas não possuem esta 

prática. Exemplifique. 

Eu acho o seguinte, se você está lecionando uma matéria técnica, com certeza o professor que 

tem a vivência prática ele enriquece mais as aulas, porque ele cita exemplo, ele viveu no dia a 

dia, agora, já não diria se fosse só uma matéria teórica, daí eu não sei como avaliar isso, mas 

com matérias técnicas, matérias práticas, com certeza a experiência enriquece muito a aula. 

 

12. Você traz exemplos do cotidiano profissional para a sala de aula? 

Sim, constantemente eu pego até estudo de um diagnóstico empresarial, descaracterizo uma 

empresa por questão de ética e começo a fazer uma análise da empresa: essa empresa ela é 

assim, o que nós fizemos? Onde nós mexemos? Como, e assim começo a mudar, que cenário 

nós construímos? Se aumentar a venda, o que acontece? E é quando o aluno começa 

realmente sentir isso aí. São 40 e poucos anos de experiência. 

 

Entrevistado: LCT 

 

Idade: 56 anos 

16 anos de experiência como professor do ensino superior, possui outra carreira 

profissional – Gerente de Indústria Têxtil.  

 

1. Quando e como foi a descoberta para se tornar professor?  

Desde o tempo da graduação, sempre do meu pessoal do grupo era eu que ia expor os 

trabalhos para classe, o que quê aconteceu, quando eu me formei em Graduação, fui chamado 

pra dar aula, numa Escola Técnica,  durante dez anos, e meu passo seguinte foi fazendo 
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também a Pós Graduação terminando, fui chamado  para dar aula lá no Ensino Superior 

aqui também. 

 

2. Como você não fez o curso de Pedagogia, realizou algum outro curso de formação 

de professor? Qual? 

Não, mas quando eu fiz a Pós Graduação, nós tínhamos a aula de Didática do Ensino 

Superior, que foi muito puxado, inclusive, por uma doutora, que eu lembro, da professora 

outora da Universidade de São Paulo, que deu essa aula pra nós em um sábado de manhã, 

aliás, à tarde. 

 

3. Que disciplina(s) ministra? Qual a sua técnica em sala de aula para ministrar os 

conteúdos de sua disciplina? 

Eu ministro disciplinas, mais voltadas para a área de Contábeis e Administração, Análise e 

Contabilidade de Custos, Contabilidade, Planejamento Tributário, Análise e Balanço 

Patrimonial, o que eu demonstro para os alunos como experiência, o mercado de trabalho, o 

que eu faço no dia a dia numa empresa. Como eu gerencio uma parte em contábeis, então eu 

passo toda minha experiência profissional, como didática aos alunos, que é necessário ter isso 

hoje no mercado, não adianta teoria, porque eu sei que existem muitos professores da área 

contábeis que são teóricos, mas nunca estiveram numa empresa para entender o que  

acontece, então é difícil você passar isso para o aluno, conhecimento profissional. 

 

4. Como você aufere o processo de aprendizagem de seus alunos? 

Hoje, eu acho que, como eles estão auferindo de um bom entendimento, por que no Brasil, a 

Contabilidade hoje está sofrendo normas, novas normas contábeis, especialmente pra 

Contabilidade Internacional voltada para as empresas que estão no Brasil, só que são Multi 

Nacionais, e essas normas ela vão prevalecer no mundo inteiro, então o aluno está gostando 

disso, porque, é uma necessidade de se conhecer agora a contabilidade de outros Países, que 

para nós, normas  somos obrigados a adotar desde 2008, então os alunos estão se 

aperfeiçoando nisso para chegar no mercado de trabalho em qualquer empresa, pode ser 

brasileira ou não, eles vão ter essa chance. Entrevistadora: E esse conhecimento dos 
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alunos você detecta em sala de aula? LCT: Esse vislumbramento que eles estão tendo? 

Eu vejo, vejo sim. Como eu dou aula especificamente pra turma de Contábeis, a maioria já 

está no ramo, então a maioria já é auditor, trabalham em empresa e escritório de 

contabilidade, tem uns que já trabalham em contabilidade nas Indústrias, então para eles 

está sendo incentivo maior ainda de conhecer. Enquanto que em outra universidade dou aula 

para o 2° ano, eles não tem aquele enfoque ainda, porque  é só Administração e Contábeis, 

então eles não tem um enfoque, parece que eles estão assim  se atualizando  devagar, mais 

eles vão sentir o drama quando estiverem já nos últimos anos da formação, aí sim eles vão 

precisar, vão lembrar de toda essa matéria que eu dei. 

 

5. Você considera importante conhecer as práticas docentes? 

Sim, são necessárias. 

 

6. Para ser professor você acha importante ter uma formação pedagógica? 

Mais ou menos, porque, como eu dou uma aula só estritamente profissional,  então eu tenho 

que conhecer os meus alunos, é a minha função, porque eu estou dando uma aula 

profissional, técnica, agora se eu desse uma aula voltada pra a área de Humanas sem ser 

técnica, acredito que sim, deveria ter Pedagogia, é minha opinião tá. 

 

7. Você usa como modelo algum professor que teve em sua vida escolar? 

Sim, muitos. Sim adoto, inclusive porque hoje eu dou aula junto com a maioria dos meus 

professores de antigamente eu dou aula junto com eles hoje ainda, lá na Universidade.... 

principalmente, que aqui na Universidade... tem muitos outros que a gente já conhece de 

épocas, mais são professores que nos orientaram numa vida profissional muito boa e até 

acadêmica na época. 

 

8. Você discute sua prática como professor com seus colegas? 

Sim, sim, eu discuto, porque, só complementando, eu discuto porque,  muitos alunos trazem 

problemas da empresa pra ser discutido em sala de aula, muitas vezes interessa pra uns e pra 

outros não, mas eles ficam atentos, porque, aquilo pode surgir uma dúvida qualquer hora em 
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qualquer empresa, então eu discuto com eles, o que quê se tem que fazer, mostro a lei, entro 

na internet, mostro onde que tem que procurar, mostro a Legislação da parte Contábil, 

Internacional e Brasileira. Entrevistadora: Mas assim, com o seu colega 

professor?LCT: Sim, também converso, é necessário. 

 

9. Você já adotou práticas de sala de aula que seus colegas utilizam? Poderia dar 

algum exemplo? 

Não, eu faço do meu modo. Eu desenvolvo trabalhos, exercícios em sala de aula sobre a 

prática contábil. 

10. Você já adotou novas práticas educacionais em virtude de sua experiência como 

docente? Exemplifique. 

Sim, com as novas normas contábeis, tive que mudar minha didática da aula em relação a 

essas normas a partir de 2008. 

 

11. Os professores que têm a prática profissional fora do ensino superior se saem 

melhor do que aqueles que têm a formação pedagógica, mas não possuem esta 

prática. Exemplifique. 

Sim, concordo, porque se você tem um professor que é da área técnica, muito mais prático que 

um professor que é apenas Pedagogo. Agora, se você for para área de Ciências, Humanas, que 

não tem a parte técnica, um professor de parte  técnica não irá conseguir dar uma aula 

porque  não tem Pedagogia. 

 

12. Você traz exemplos do cotidiano profissional para a sala de aula? 

Sim e muitos. Faço juntamente com os alunos análises de balanço de empresas que 

apresentam seus demonstrativos por exemplo, na Bolsa de Valores, então mostro para os 

alunos as aquisições, mercado e capitais. A valorização da ação do mercado e capitais, só que 

ninguém vai comprar uma coisa no escuro, precisa ter a contabilidade, precisa ter custos, 

precisa conhecer relatórios. Você não pode comprar a empresa no escuro,  precisa ver a 

rentabilidade, se vale a pena investir, então a prática contábil é o que trás para a sala de 

aula a teoria na prática, o qual utilizo exemplos do meu dia a dia profissional. 


