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Esta comunicação discute as lógicas que regulam as percepções de saberes 
docentes de graduandos da Faculdade de Formação de Professores da UERJ. Com 
base na etnografia, a pesquisa teve como corpus 96 alunos de Prática de Ensino. 
Utilizando observação de aulas e questionários, constatamos que os licenciandos 
relatavam crenças ainda correntes em nossa sociedade, tais como as que 
evidenciam que o professor deva ter habilidade de “transmitir“ e “talento“ para 
extrair atenção. Por outro lado, notamos uma preocupação com um ensino para 
formar alunos ou professores mais críticos e produtores do conhecimento. Os 
graduandos, mesmo quando universitários com experiência de magistério, 
valorizavam principalmente características pessoais, sobretudo dos seus alunos. 
Nos relatos de experiência apresentados, constatamos a importância do exemplo. 
Percebemos também uma série de palavras modalizadoras no discurso dos 
licenciandos, como “talvez, deve ser, acho” ou frases que minimizavam a 
credibilidade de um determinado pensamento, como “No meu caso, com pouca 
experiência de magistério”, o que pode ter sido utilizado com intuito de diminuir o 
grau de adesão das idéias que defendem. Uma possível explicação para isso estaria 
no fato de, como nos provoca Boaventura, ainda estarmos vivendo sob o 
paradigma dominante das ciências, em que predomina a lógica quantitativa e 
matemática. Em nossa pesquisa notamos oposições conceituais que parecem 
sugerir o tradicional desejo de praticar, de fazer, e não de teorizar sobre a prática, 
como costuma acontecer em abordagens distanciadas das práticas profissionais. 
Acreditamos que a formação deva ser um processo que se constrói e se reconstrói 
constantemente, interativa e dinamicamente, num espaço em que haja lugar para o 
diálogo entre os professores com vistas ao compartilhamento e construção de 
saberes.  
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Palavras-chave: 

 

Comecemos com uma provocação. Dê uma olhada no anexo I e pense: o que a 
Mafalda conseguiu captar?  Veja a resposta da Mafalda. Em seguida, leia a resposta 
de Felipe. 

             A resposta da Mafalda guarda alguma proximidade com o que você havia 
pensado? Certamente, as respostas de Mafalda e de Felipe são apenas uma das 
possibilidades de leitura daquela imagem. Qual das respostas é verdadeira? Uma 
única, pautada na lógica matemática do paradigma dominante ou muitas e 
nenhuma, numa concepção que leva em conta a ambigüidade e a complexidade do 
tempo presente, um tempo de transição. 

Para Boaventura (1996), o paradigma dominante, sobretudo nas ciências 
modernas, pressupõe que conhecer é quantificar e determinar relações sistemáticas 
entre o que se separou. Utilizando a matemática como lógica da investigação, surge 
uma única forma de conhecimento verdadeiro. Reduz, assim, a complexidade dos 
fenômenos ao considerar o mundo estável e ordenado. O mecanicismo (grande 
hipótese universal da época moderna) foi apreendido de duas maneiras pelas 
ciências sociais. A primeira sugeria a aplicação da metodologia das ciências naturais 
nas ciências sociais. O grande desafio desta vertente era conseguir estabelecer leis 



universais para fenômenos subjetivos e instáveis. A segunda solicitava métodos 
próprios para as ciências sociais e, apesar de qualitativa e antipositivista, ainda se 
pautava no reconhecimento da prioridade cognitiva das ciências naturais. O 
paradigma dominante é totalitário, pois não considera válidas formas de 
conhecimento que não se pautarem pelos seus princípios epistemológicos e regras 
metodológicas.   

A crise do paradigma dominante é resultado de uma série de condições sociais e 
teóricas - a fragilidade dos pilares que fundam essas concepções, como o fato de o 
rigor matemático ser questionável; o surgimento da mecânica quântica; os avanços 
do conhecimento nos domínios da microfísica, da química e da biologia; o modo 
pelo qual o rigor científico desqualifica, objetualiza e caricaturiza os fenômenos; e a 
industrialização das ciências.  

Nesse contexto, surge outro paradigma, o emergente, baseado em quatro 
pressupostos (BOAVENTURA, 1996). O primeiro refere-se ao fato de todo 
conhecimento científico-natural ser científico-social, tendo uma visão não-dualista, 
em que a pessoa é sujeito e não objeto. Passou-se a repensar os fenômenos 
inseridos em horizontes históricos e a valorizar a complexidade em detrimento da 
visão dicotômica. O segundo relaciona-se à questão de todo conhecimento ser local 
e total, já que considera que o saber constitui-se em redor de temas, que são 
galerias onde os conhecimentos progridem ao encontro um dos outros. O terceiro 
liga-se à idéia de que todo conhecimento é autoconhecimento. O quarto, por sua 
vez, considera que todo conhecimento científico visa constituir-se em senso comum 
- a ciência pós-moderna dialoga com outras formas de conhecimento, deixando-se 
penetrar por todas elas.  

Assim, podemos considerar correta(s) só a resposta da Mafalda, somente a do 
Felipe, ambas ou nenhuma. Depende sob que paradigma nos assentamos.  

Por enquanto, ficamos com esse caminho para pensarmos a(s) lógica(s) que 
regula(m) os modos como os licenciando vivenciam seu processo de formação de 
professores.  

A nossa pesquisa foi desenvolvida na Faculdade de Formação de Professores da 
UERJ, instituição em que os alunos têm contato com as disciplinas de Educação 
desde o primeiro período da universidade. Observamos e tivemos como corpus

A metodologia utilizada foi a etnografia, que, como nos ensina Erickson (1984, 
1986, 1992), busca entender as questões de pesquisa do ponto de vista dos 
sujeitos. A etnografia constrói, durante a investigação, o seu proceder. O ponto 
inicial tem um procedimento alinhavado, no entanto, conforme o caminhar e o 
desenvolver da pesquisa, a interação com o campo e com os sujeitos, pode tomar-
se outro rumo que atenda às demandas impostas pelo campo. Nesse movimento 
constante, é necessário que atuemos de forma reflexiva para não perder detalhes, 
pistas, indicações que o campo aponta.  

 
alunos das classes de Prática de Ensino I (atualmente Estágio Supervisionado), 
formadas por graduandos dos diversos cursos[1]. 

Erickson (1986) traz que a tarefa da pesquisa etnográfica interpretativa é descobrir 
as formas específicas de organização social e cultural em relação às atividades das 
pessoas, às escolhas e às formas de se conduzir, buscando estabelecer uma co-
relação entre elas. Cada momento é visto como singular, mas que contém algumas 
características universais, que para serem descobertas dependem da proximidade 
com os fatos concretos. A conotação de não-quantitativa é evitada, pois algumas 
quantificações podem ser usadas neste tipo de trabalho. 



A fim de nos aproximarmos dos fatos concretos, utilizamos dois parâmetros 
principais: as respostas dadas em um questionário e a observação de quatro 
semestres das aulas de Prática de Ensino I da FFP. Para coleta de dados em nosso 
trabalho optamos por formular um questionário com perguntas abertas (ANEXO II), 
o que possibilitou a identificação de um amplo número de questões e expectativas, 
ora colocadas sobre os formadores de professor, ora colocadas sobre os 
licenciandos. Participaram da pesquisa 96 alunos das Práticas de Ensino I, II e III, 
durante os anos de 2005 e 2006, licenciandos matriculados a partir do quinto 
período do curso escolhido.  Dividimos os alunos em dois grupos - os com 
experiência prévia de magistério e os ainda sem experiência docente. 

O tema relação teoria-prática revelou-se uma constante em nossos achados. Os 
dois grupos trouxeram a importância de se aprender com a prática do professor 
universitário, com a sua prática na escola, com a troca de experiências, de 
aprender teoria que embasasse a prática, de aprender comportamentos e posturas. 
Os licenciandos sem experiência falaram também de aspectos instrumentais, como 
desenvolver a facilidade na transmissão e desenvolver habilidades, e ainda de 
aspectos mais de fundo, como se tornar professor crítico, desenvolver identidade 
profissional e apreender a realidade escolar. 

Um objetivo do questionário era levantar os pontos positivos na sala de aula. 
Dentre as respostas apresentadas por licenciados com experiência, quase a metade 
apontava, como pontos valorizados, características exclusivamente pessoais, como 
confiança, respeito e organização, sendo que muitas valorizavam características 
pessoais dos alunos. Cabe salientar que as situações valorizadas relativas a alunos 
tinham como foco alguma situação enfatizando características pessoais. 

Dentre os alunos sem experiência, o número de respostas que levava em conta 
características pessoais também foi elevado. Notamos a presença de algumas 
respostas típicas de crenças da nossa sociedade, tais como habilidade de 
transmitir e talento

A valorização das características pessoais nos remete à ideologia do dom, 
explicitada por Soares (2005), que considera três discursos difundidos na sociedade 
para explicar o fracasso escolar. Um deles, a teoria do dom, responsabiliza as 
‘deficiências' pessoais do aluno por seu fracasso. Nessa perspectiva,  

 para extrair atenção. Parece-nos que ainda buscam a ‘fórmula 
mágica' para o ato docente. 

(...) não seria a escola a responsável pelo fracasso do aluno; a causa estaria na 
ausência, neste, de condições básicas para a aprendizagem, condições que só 
ocorreriam na presença de determinadas características indispensáveis ao bom 
aproveitamento daquilo que a escola oferece.

Patto (1990), já no início da década de 90, denunciava que as explicações do 
fracasso escolar baseadas nas teorias do déficit e da diferença cultural precisavam 
ser revistas a partir dos mecanismos escolares produtores das dificuldades. 
Segundo a autora,  

 (p.45) 

A inadequação da escola decorre muito mais de sua má qualidade, da suposição de 
que os alunos pobres não têm habilidades que na realidade, muitas vezes possuem, 
da expectativa de que a clientela não aprenda ou que o faça em condições em 
vários sentidos adversas à aprendizagem, tudo isso a partir de uma desvalorização 
social dos usuários mais empobrecidos da escola pública elementar.

Dentre as respostas dos alunos com experiência, algumas valorizavam 
características metodológicas, como apresentar um assunto levando em conta o 

 (p.340).  



conhecimento prévio do aluno ou utilizar textos e apontavam para a relação 
professor-aluno, com ênfase na troca de experiência ou de conteúdo. Notamos uma 
preocupação com um ensino para formar alunos ou professores mais críticos e 
produtores do conhecimento. Entre os alunos sem experiência, poucos apontaram 
para a valorização de características metodológicas, como planejamento, métodos e 
práticas, o que novamente nos remete à ‘receita mágica' para o ato docente. 
Apesar disso, algumas respostas como ‘ter visão crítica' e ‘ser agente 
transformador' revelam também uma preocupação com o papel social que o 
professor exerce na sociedade.  

A partir dos dados acima apresentados, concluímos, no melhor sentido das 
"sínteses provisórias" de Ezpleta e Rockwell (1986), que os licenciandos valorizam 
principalmente características pessoais, sobretudo dos alunos, mesmo quando têm 
experiência de magistério. Dentre as características metodológicas, observamos 
que os graduandos valorizam situações pertinentes a um ensino em que o 
conhecimento é construído por alunos e professores.  

Apesar de tais dados parecerem contraditórios, acreditamos que exista uma razão 
para essas respostas. Os licenciandos buscam construir conhecimento junto com 
seu aluno, mas, para que isso seja realizado, na visão de nossos sujeitos, os alunos 
precisam ter características ‘favoráveis' a tal processo, como disciplina, interesse e 
respeito. Isto significa que estamos falando de um aluno idealizado, que já vem 
‘pronto' com algumas características consideradas essenciais para que a construção 
de conhecimento aconteça.  

Já em relação aos pontos negativos da sala de aula, constatamos que entre 
graduandos sem experiência, a responsabilidade sobre algo que eles consideram 
ruim, na maioria das vezes, é do professor. No caso dos licenciandos que já 
lecionam, as situações consideradas desagradáveis são distribuídas de uma 
maneira mais igualitária.  

No geral, na posição de alunos da graduação, tendem a atribuir a culpa por um 
não- entendimento de alguma disciplina ou o total desinteresse em uma matéria ao 
professor: falta de planejamento, aulas monótonas, professores autoritários foram 
alguns dos apontamentos que mais desagradam os alunos. A partir do momento 
em que entram na sala de aula e na realidade escolar surgem situações que 
desagradam o ‘aluno-professor' e as visões se modificam para implicar tanto alunos 
quanto professores nas situações.  

No cerne dessa questão, podemos pensar sobre o trabalho docente no contexto da 
nova regulação educativa, a partir da qual houve maior flexibilização e autonomia 
pelo processo de descentralização financeira, administrativa e pedagógica, apesar 
da padronização de currículos, livros didáticos e avaliação, a escola passa a ser 
núcleo do sistema, desenvolvendo capacidade de promover-se e diferenciar-se. No 
entanto, como elucida Oliveira (2008), a autonomia vem atrelada à  

maior responsabilização dos envolvidos que têm de responder pelo que fazem, 
como fazem e para que fazem. Sendo assim, aumenta a responsabilidade dos 
trabalhadores docentes sobre o êxito dos alunos, ampliando os raios de ação e 
competência desses profissionais.

As diferenças entre discentes 

 (p.7). 

com e sem experiência de magistério na 
culpabilização de professores ou de alunos podem estar associadas à ‘naturalização' 
com que essas reformas educativas podem estar sendo tomadas pelos mais novos 
na profissão.  



Quanto aos pontos considerados pelos licenciados como importantes no processo 
de formação de professores, agrupamos as respostas em três categorias: dos 
saberes específicos; dos saberes didático-pedagógicos; e dos saberes da prática 
(TARDIF, 2007, 2002). O número de respostas não variou significativamente nas 
duas primeiras categorias. Na terceira categoria, dos saberes da prática

a) o nome 

, o 
quantitativo foi significativamente mais alto, tanto entre os alunos com experiência 
como entre os sem. Tais resultados talvez se devam a três fatores:  

Prática de Ensino

b) a disciplina é ministrada nos períodos finais do curso em que os alunos estão em 
um momento de "colocar a teoria em prática"; 

 influenciou a resposta; os discentes esperavam 
encontrar saberes relativos exclusivamente à prática dos professores e as respostas 
mostravam a dicotomia entre teoria e prática; 

c) por considerarem a formação na área pedagógica deficitária, os alunos 
apontaram como resposta para a questão um grande índice de saberes didático-
pedagógico; 

Cabe salientar que apesar de fazermos a separação dos saberes para cotejar os 
dados, acreditamos que eles não agem separadamente, mas fazem parte de um 
único saber na práxis. 

Nos relatos de experiência apresentados, constatamos a importância do exemplo. 
Foram recorrentes as respostas que envolviam frases do tipo "escolhi minha 
profissão por causa do professor X", ou do tipo "não farei jamais isso com o meu 
aluno". Da mesma forma, houve uma série de palavras modalizadoras presentes no 
discurso dos licenciandos, como "talvez, deve ser, acho" ou frases que 
minimizassem a credibilidade de um determinado pensamento, como "no meu caso, 
com pouca experiência de magistério". Tal estratégia foi utilizada com intuito de 
diminuir o grau de adesão das idéias que defendem.  Para tanto, fundamentamo-
nos no conceito apresentado por Koch (2004):  

Estratégias modalizadoras ou metapragmáticas são aquelas que têm por objetivo 
preservar a face do interlocutor, por meio da introdução no texto de atenuações, 
ressalvas, bem como o grau de comprometimento, de engajamento do interlocutor 
com seu dizer, o grau de certeza com relação ao que é dito

Constatamos que as enunciações dos falantes são modalizadas de acordo com suas 
crenças e suas convicções a fim de preservar a face. Acreditamos que os 
graduandos ainda não considerem seus aprendizados 

. (p. 125). 

com/na

Discutir desafios teóricos e práticos que envolvem os cursos de Prática de Ensino e 
os caminhos teórico-metodológicos para a formação de professores implica criar 
espaços de reflexão, de instrumentalização e de empoderamento para os 

 experiência válidos 
cientificamente. Uma possível explicação para isso estaria no fato de, como nos 
provoca Boaventura (2007), ainda estarmos vivendo sob o paradigma dominante 
das ciências, em que predomina a lógica quantitativa e matemática, apesar da 
presença do paradigma emergente. Prova disso, é a brincadeira utilizada no início 
deste trabalho, em que a Mafalda acredita ser apenas um ponto raquítico, 
menosprezando o que Felipe imaginava. Como elucida Tardif (2000) nos últimos 20 
anos as principais características do conhecimento profissional eram ligadas a 
aspectos conteudistas aplicados à prática. Baseando seus argumentos em exemplos 
e trocas de experiência, os licenciandos estariam se colocando muito mais no 
campo psicossocial do que no ‘científico' (de acordo com o paradigma dominante) 
e, por isso, utilizariam estratégias para minimizar a adesão aos seus argumentos. 



profissionais professores em formação. Concordamos com Nóvoa (1991) ao criticar 
que, ao longo da história, esta formação tem oscilado entre modelos acadêmicos - 
centrados em instituições e em conhecimentos considerados ‘fundamentais' - e 
modelos práticos - centrados nas escolas e em métodos ‘aplicados'.  

O tradicional questionamento sobre a importância do componente curricular Prática 
de Ensino na formação do professor e sobre a organização da grade curricular das 
licenciaturas foi amplamente abordado por especialistas como Perrenoud (2002. 
Afirma esse autor não haver formação inicial, apenas formações contínuas, na 
medida em que sempre partimos de aquisições anteriores. Argumenta que:  

a formação profissional básica continua sendo um momento crucial, não só porque 
fornece meios de sobrevivência ao iniciante, mas porque molda de forma duradoura 
sua capacidade de aprender, de refletir sobre sua ação e transformá-la. Ademais, 
ela coloca problemas institucionais diferentes, especialmente o problema da relação 
entre instituições de formação e o âmbito escolar.

Para Tardif (1999), 

 (p.24) 

"(....) na universidade, temos com muita freqüência a ilusão de 
que não temos práticas de ensino, que nós mesmos não somos profissionais do 
ensino ou que nossas práticas de ensino não constituem objetos legítimos para a 
pesquisa" 

Uma boa maneira de fazer com que o graduando reflita sobre sua prática levando 
em conta o arcabouço teórico é a Prática de Ensino Exploratória (BEZERRA e 
colaboradoras, 2007). Os princípios norteadores da Prática Exploratória são: 
priorizar a qualidade de vida, trabalhar para entender a vida na sala de aula ou em 
outros contextos profissionais, envolver todos neste trabalho, trabalhar para a 
união de todos, trabalhar para o desenvolvimento mútuo, integrar este trabalho 
com as práticas de sala de aula ou com outras práticas profissionais e fazer com 
que o trabalho para o entendimento e a integração sejam contínuos. Essas autoras 
enfatizam o papel desta ‘lente para reflexão' que é a Prática Exploratória ao 
voltarem seu foco para três instâncias: [a] o componente curricular Prática de 
Ensino; [b] a atividade de observação desenvolvida em escolas pelos professores 
em formação; [c] a atividade de planejamento de aulas para as turmas de seu 
estágio.  

(p.34). Entretanto, não devemos nos esquecer que vivemos num tempo 
em que, mais do que nunca, somos convocados a repensar, a ressignificar o que 
Lüdke (2001) denomina construção de uma prática docente efetiva no cotidiano 
escolar. As colocações acima demonstram a necessidade de se problematizar a 
prática docente desenvolvida em sala de aula, principalmente nos locais de 
formação de professores. Acreditamos que os professores são atores competentes, 
sujeitos e produtores de conhecimento e rejeitamos a idéia de que sejam técnicos 
que aplicam conhecimentos produzidos por outros. 

Desenvolver atividades na Prática de Ensino deve procurar dar conta das instâncias 
envolvidas, a universidade e a escola campo, sempre levando em consideração as 
dimensões de planejamento e execução das atividades e das avaliações. É um 
processo que apresenta muitas camadas e que vai se desenrolando aos poucos, 
devendo ser refletido e acompanhado. Não aceitamos a perspectiva de que o 
docente responsável pela Prática de Ensino envie o licenciando ao campo munido 
de uma carta de apresentação e deixe que este busque se formar a partir da 
atividade de observação sem o respaldo da presença do docente e dos encontros de 
debates sobre o que está sendo vivido e observado. Como elucida Tardif (2007), 
"(...) o trabalho dos professores de profissão deve ser considerado como um espaço 
prático específico de produção, de transformação e de mobilização de saberes e, 
portanto, de teorias, de conhecimentos e de saber-fazer específicos ao ofício do 
professor." (p. 234).  



Em nossa pesquisa notamos oposições conceituais que parecem sugerir o 
tradicional desejo de praticar, de fazer, e não de teorizar sobre a prática, como 
costuma acontecer em abordagens distanciadas das práticas profissionais. Tal fato 
sugere a conhecida dicotomização entre prática e teoria. De certa forma, pode 
refletir a própria organização curricular que separa disciplinas teóricas, sem 
articular uma relação mais concreta com disciplinas que focam a prática docente. 

Alguns encaminhamentos trazidos por Nóvoa (1992) ajudam em nossas 
considerações: devemos investir na pessoa do professor, estimulando-lhe uma 
postura crítico-reflexiva, devemos dar estatuto ao "saber da experiência", porque o 
processo de formação não se constrói por acumulação de conhecimentos e técnicas, 
mas, sim, através de um "trabalho de reflexividade crítica" sobre as próprias 
práticas e de um trabalho de (re)construção permanente de uma identidade 
pessoal. 

Boaventura (2007) acredita que nosso ensino universitário deva superar nossa 
maneira de criar teoria, que reprime totalmente o conhecimento próprio, o 
deslegitima, o desacredita e o inviabiliza. Assim, a formação deve ser um processo 
que se constrói e se reconstrói constantemente, interativa e dinamicamente, num 
espaço em que haja lugar para o diálogo entre os professores com vistas ao relato 
de experiências e ao compartilhamento de saberes.  

Buscamos na FFP articular fazeres e saberes da prática docente, formando 
professores, em um processo que vemos como coletivo, tanto na construção de 
novas perspectivas quanto no fortalecimento de práticas já existentes, viabilizando 
uma articulação orgânica entre o pensar e o fazer em prática de ensino. A FFP é, 
assim, um espaço que se consolida como pleno de possibilidades, constituído de 
vários professores/as com a vontade de realizar, imbuídos/as do papel de 
educadores/as na acepção freireana do termo, um espaço de construção 
permanente de conhecimentos, um espaço de teorização e de articulação teoria-
prática. Nossas pesquisas devem contribuir para que docentes e discentes se 
percebam e se assumam, como nos ensinou Freire (1996), porque professores, 
como pesquisadores.  

BEZERRA,ICM, MILLER,IK, CUNHA,MI. Prática de ensino e prática exploratória: 
oportunidades para compreender a vida no cotidiano escolar. In FONTOURA,HA 
(ORG.). 
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ANEXO I 

Questionário entregue aos licenciandos 

 

PESQUISA: Práticas de Ensino na Faculdade de Formação de Professores da UERJ de São Gonçalo – 
fortalecendo coletivamente os rumos de nosso fazer pedagógico. 

1) Identificação 

Faixa etária: 

� Menos de 20 � 21 – 30 � 31 – 40 � Mais de 40 

Sexo: � Fem.  � Mas. 

Departamento da FFP   � DMAT   � DLET   � DCIEN   � DCHUM   � DGEO 

2) Tem alguma experiência de magistério? � Sim    Quantos anos ____  � Não 

3) Quais as suas expectativas em relação à disciplina Prática de Ensino? 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

4) Cite pelo menos três situações que você valoriza em sala de aula. 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

5) Cite pelo menos três situações que incomodam a você. 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

6) O que você considera importante na formação de professores? 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

7) Relate uma experiência vivida por você que você ache que tem algum impacto na sua formação como 
professor. (Use o verso) 
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