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RESUMO

A possibilidade de atuar simultaneamente no Ensino Fundamental e no Ensino Superior conduz as reflexões
propostas com este artigo a serem abordadas como critérios para a busca de um esclarecimento das
situações observadas na educação brasileira. É comum identificarmos falas de educadores que atribuem os
fracassos a um sistema falho, incapaz de implementar, verdadeiramente, a universalização do ensino.
Portanto, é proposta a discussão sobre o que devemos considerar como fatores para que seja possível propor
escolhas e alternativas viáveis à tão desejada transformação.
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ABSTRACT

The possibility to act simultaneously in the fundamental teaching and in the Higher education it drives the
reflections proposed with this article to be approached as criteria for the search of an explanation of the
situations observed in the Brazilian education. It is common identify educators&39; speeches that attribute
the failures to a defective system, unable to implement, truly, the universalization of the teaching. Therefore,
the discussion is proposed on what should consider as factors so that it is possible to propose choices and
viable alternatives to the so wanted transformation.
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1. Formação de professores: um grande desafio para os docentes do Ensino Superior

Refletir sobre a qualidade do ensino a ser oferecido como meio de formação de pessoas é algo que permite
tanto a expressão da moralidade atribuída à qualificação do docente quanto às cobranças realizadas por uma
sociedade cada vez mais exigente diante das necessidades que caracterizam sua condição de vida. No
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entanto, a cada momento da prática profissional realizada e vivida, simultaneamente, no Ensino Fundamental
e no Ensino Superior, é possível perceber que já não há mais tempo para a procura por justificativas ou
mesmo pelos prováveis “culpados” pela ineficiência que, geralmente, se manifesta no setor educacional
brasileiro.

Educar é uma ação que, inquestionavelmente, constitui a vida de todas as pessoas. Formal ou informalmente,
somos constantemente submetidos a novas relações, trocas de experiências e, certamente, aquisição de
conhecimentos.

No entanto, é necessário observar também que não é comum encontrarmos verdadeiros educadores.
Encontramos, na maioria das vezes, profissionais da educação que, por melhor atuação que apresentem, são
submetidos a desempenhar funções de caráter burocrático, distanciando-se da prática pedagógica e deixando
de realizar sua verdadeira função: educar, criar condições e possibilidades de pleno desenvolvimento ao
educando, tornando-o um cidadão ativo e participativo numa sociedade considerada democrática.

Culpados?
Não poderemos encontrá-los. Somos o produto de um processo educativo que falhou ao longo de sua
trajetória, apostando em possibilidades de resoluções práticas, emergenciais e, sobretudo, certeiras no
encontro da qualidade como produto final. Porém, é necessário, neste momento, uma atenção especial à
afirmação realizada: somos produto, mas não somos vítimas da situação.

Uma consideração deve ser realizada, retomando dois movimentos ideológicos que, na década de 30,
promoveram uma verdadeira revolução no pensamento pedagógico brasileiro: otimismo pedagógico e
entusiasmo pela educação. Naquele momento, as novas ideias e os intelectuais extremamente atuantes
tentavam indicar caminhos que fornecessem os elementos necessários aos novos rumos exigidos por um país
em pleno desenvolvimento.

De acordo com Ghiraldelli (1994, p.12, grifos do autor), “a história da educação e da pedagogia deve ser vista
em seus dois principais planos: o das políticas educacionais e o das construções pedagógico-didáticas”.

Neste sentido, o entendimento sobre as condições necessárias para formar indivíduos que, futuramente,
atuem ou não como docentes, assumem sentido próprio, pois a escola deve estar a serviço de interesses
majoritários, que atendam às expectativas dos governantes. Quando os movimentos ideológicos citados se
tornam potentes é porque revelam em sua atuação sua capacidade de questionar e contradizer o que se
propunha naquele momento histórico: a Primeira República representa o momento das grandes
transformações no país nos diferentes setores e segmentos sociais, e o processo de educação é o veículo de
transmissão de conhecimentos, que tinham como principal objetivo oferecer condições ao desenvolvimento do
país.

Da mesma forma que o setor econômico, buscava-se a possibilidade de impor uma forma de análise
educacional associada a uma prática capaz de sanar altos índices que tornavam nossa educação
extremamente negativa, incapaz de permitir às pessoas o acesso ao conhecimento mínimo.

De um conflito iniciado com a defesa, de um lado, de uma educação de qualidade (otimismo pedagógico) e,
de outro, de uma educação capaz de atingir grandes massas populacionais rapidamente, o verdadeiro caráter
da política perdeu-se de tal maneira que, até o presente momento, não conseguimos reencontrá-lo (ou ele
não reencontrou seu caminho de volta?
?
?
?
).

As novas possibilidades expandiram os rumos tomados pela educação brasileira, mas podemos verificar
constantemente que a cobrança pela realização de um trabalho pedagógico que proporcione a “formação de
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uma boa base” não foi compreendida adequadamente.

Entendida como alicerce, a “tal” base se caracterizou na forma de atenção voltada plenamente ao processo de
alfabetização logo nas séries iniciais do processo de ensino e aprendizagem, temos a obrigação de fornecer
um ensino que seja capaz de desenvolver plenamente a criança que, posteriormente, nesta perspectiva, não
teria problemas com as etapas subsequentes.

Para a surpresa de muitos, o problema persiste e não se encontra nesta afirmação. A verdadeira base para a
promoção de uma educação falida é o investimento na formação de professores.

Um aspecto a ser considerado, entre muitos, é a condição de muitos professores formadores de futuros
professores: atrelados às exigências de uma carreira acadêmica, realizam estudos simplesmente fantásticos,
mas a verdadeira prática com a etapa que, na legislação educacional atual (LDB – Lei n.º 9394/96), constitui
a Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental – já com a duração de 9 anos- e Ensino Médio)
não integra sua trajetória. Resultado: aulas e discussões teóricas que, infelizmente, deixam a desejar.

Os alunos dos cursos de licenciaturas apontam, geralmente, a dissociação que observam e vivenciam entre
teoria, discurso e realidade. As discussões propostas e reflexões apresentadas são sempre muito bem
aproveitadas na dimensão conceitual e abstrata, mas nem sempre são relevantes quando analisadas na
dimensão concreta. Portanto, a própria Pedagogia atravessou fases de extrema dificuldade para ser
reconhecida como ciência. Aliás, as demais áreas do conhecimento que focalizam o homem e sua
subjetividade como parâmetro (objeto) de estudo atravessaram a mesma fase.

O foco deste trabalho é pontual: o que podemos proporcionar aos futuros profissionais da educação se, a cada
dia, novas turmas de cursos de licenciatura não são abertas devido à insuficiência expressa no número de
candidatos?
Enfim, não se trata apenas de mais uma reflexão, mas de uma possibilidade de reflexão de uma docente do
Ensino Superior que procurar superar todas as dificuldades encontradas no Ensino Fundamental para
conseguir realizar uma prática coerente com o que é mais importante neste momento para os alunos da
escola pública brasileira: o desenvolvimento de um senso crítico verdadeiro e, porque não, “honesto”. É muito
comum, infelizmente, observarmos que as manifestações que ocorrem em nosso país carecem de uma
postura crítica e acabam em atos de vandalismo. Ao aluno da escola pública, se não for bem (in)formado,
talvez situações como estas que observamos nos últimos noticiários serão suas únicas maneiras de
expressarem sua contrariedade. Pelo simples fato de possuir um título sou a professora mais criticada da
unidade escolar onde atuo no Ensino Fundamental porque as pessoas compreendem que ali não é o meu
lugar. Para mim, este é o meu lugar e o meu papel: poder trabalhar diretamente com a Educação Básica para
poder promover melhorias e aulas contextualizadas com a realidade para os alunos do Ensino Superior.

Retomando o foco do artigo proposto, ressurgem as questões: quais fatores devem ser considerados?
Ou mesmo, por que há tanto desinteresse por parte das pessoas em escolher a docência como profissão?
Afinal, sem professores não existirão as demais profissões.

Novamente, podemos reiterar o que já foi afirmado anteriormente: o momento não é propício para a procura
por culpados que justifiquem o caos instaurado na educação brasileira e, sim, para que ações diretivas sejam
propostas com o objetivo de concretizar uma nova realidade.

Transformação. Palavra extensa e extrema. Abarca consigo diversas formas de compreensão. Permite que seu
uso faça com que a criança confiada ao educador descubra na magia da transformação de um casulo em
borboleta simbolize a dimensão que pode atingir voando a partir do momento em que se apropria do
conhecimento. A poesia desta afirmação poderia se estender, perfeitamente, aos responsáveis por esta
educação. No entanto, ser educador deixou de ser algo importante e necessário para ser algo desnecessário.
Se a informalidade possibilita a ocorrência de situações de aprendizagem para toda e qualquer pessoa,
podemos compreender que cada indivíduo, à sua maneira e em sua forma de ação, é capaz de “aprender a se
defender” de uma realidade que se concretiza como elitista a partir do processo educacional.
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Este indivíduo é aquele que temos como nosso aluno na Educação Básica, que, aliás, em nosso país é
literalmente básica, pois exclui o Ensino Superior. Considerando como sua realidade a participação do
processo de escolarização na escola pública, não há como não compreender que uma condição
socioeconômica insuficiente e incapaz de lhe oferecer possibilidades de ganhos no sentido de conhecer e agir,
novamente nossa história se comporta como um equalizador, capaz de manter as diferenças sociais para que
continuem existindo classes sociais que caracterizam e determinam os indivíduos que pensam e os indivíduos
que fazem. Em outras palavras, a escola tem como função oferecer à elite pensante o controle e a
manutenção social.

Em linhas gerais, este indivíduo não se transforma a partir de sua participação no processo de escolarização,
mas age em favor próprio para se defender das dificuldades que enfrenta. Não compreende a importância do
conhecimento erudito porque sua realidade exige atitudes instantâneas, e a escola atual não tem contribuído
com o oferecimento de um ensino que permite ao educando a apropriação do conhecimento para sua
aplicação prática no cotidiano. Ainda considerando este indivíduo, é possível afirmar que não participa dos
mesmos grupos e das mesmas atividades daqueles que estudam em colégios considerados melhores, pois os
alunos destes colégios supostamente “superiores” possuem, ao menos, material para que o trabalho
pedagógico adequado. Em muitas situações não se trata de algo excepcional, mas o simples fato de organizar
as atividades de acordo com os currículos e programas estabelecidos pelo MEC torna possível a realização de
aulas que respeitam o conteúdo a ser ministrado com a função de preparar o aluno para uma série de
avaliações que lhe permitirão a escolha de uma profissão. Em contrapartida, a falta de recursos é um dado
concreto, que reforça ao aluno da escola pública sua incapacidade. Infelizmente, o profissional da educação
pode se considerar integrante desta mesma realidade. Porém, é ele quem mais precisa compreender e aceitar
o processo de transformação.

Atuando neste ano letivo (2014) com 4.º (s) anos do Ensino Fundamental na rede pública do município de Rio
Claro – SP e numa renomada instituição de Ensino Superior diretamente com o curso de Graduação em
Pedagogia, a comparação com as aulas que venho propondo aos alunos atualmente, enquanto docente, com
as aulas que constituíram meu processo de escolarização foi inevitável.

Copiar textos, decorar autores e resolver longas expressões algébricas. Não ultrapassamos esta barreira e nos
consideramos docentes que, naturalmente, fundamentam sua prática e qualquer outra forma de exercício
profissional no campo pedagógico num contexto extremamente construtivista e interdisciplinar.

Sabemos que a realidade não é assim. Sabemos quais são as condições de trabalho que possuímos e que,
diante de tantas dificuldades, nosso maior conflito é continuarmos sonhando que ultrapassaremos os conflitos
e barreiras que se reafirmam a cada dia, ou seja, deixamos de ser utópicos e passamos a ser ideológicos:
acreditamos que ensinamos um aluno que não acredita na escola e tampouco na possibilidade de usufruir o
que esta instituição social lhe oferece.

Portanto, é necessário observar que esta preocupação não é decorrente de uma condição especificamente
histórica de nosso país, pois, ao participar recentemente de um congresso internacional, tive contato com
depoimentos que indicam a mesma angústia no meio educacional de outros países e, buscando novas leituras
e releituras da realidade, é possível encontrar autores afirmando que:

[...] la educación ha sido entendida como acto político de inscripción simbólica,
hospitalidad, recepción de los que llegan, encuentro con otros, y la escuela como
espacio privilegiado para la transmisión intergeneracional […]. (MALET, 2014, p.52)

A partir desta afirmação, a nitidez pela ausência de prática pedagógica dos docentes atuantes no Ensino
Superior diretamente nas escolas que oferecem a Educação Básica ganha destaque na análise proposta.

Quando nos propomos a ensinar, capacitar, qualificar pessoas, estamos nos propondo a realizar intervenções
que modificaram a forma de pensar do educando, seja de forma mais ou menos rigorosa. Portanto, tudo o
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que praticamos, conhecemos e vivemos assume grande valor no momento de transmitir o saber que poderá
ser o diferencial na vida de uma pessoa.

Na condição de professora que buscou qualificação cumprindo as etapas de um processo que pode ser
considerado abrangente (ensino médio com habilitação específica, graduação, especializações,
aperfeiçoamento, mestrado e doutorado), percebo que posso oferecer aos alunos do Ensino Fundamental algo
além do que eles esperam. Portanto, se isso é possível, compreendo também que minha prática pedagógica
na Educação Básica se torna um referencial de extrema importância no momento em que atuo na docência do
Ensino Superior, formando professores. E, certamente, minha atuação no Ensino Superior também se torna
diferenciada. Apresentar referenciais teóricos históricos e também atuais com um olhar fundamentado na
teoria mas com reflexos na realidade faz a diferença na formação de futuros profissionais da educação.

Assim, posso afirmar que compartilho a afirmação de Malet (op. cit.), pois a sala de aula é o espaço capaz de
promover situações que criam condições de novas formas de compreensão de um pensamento pedagógico
que necessita, urgentemente, de novas interpretações.

1. De que maneira o Ensino Superior no Brasil pode promover a formação de docentes capazes de
reconhecer novas formas de interpretação da realidade?

Se o conhecimento científico nos oferece a possibilidade constante de novos recursos, novas conquistas, o
que acontece com a escola?
Sendo o local no qual se concretiza o processo de ensino e aprendizagem, tem nos dado todos os dias
inúmeras manifestações de uma ineficiência cada vez mais acentuada.

Esta condição é identificada na falta de perspectiva de nossos alunos, que deixaram de acreditar nas
possibilidades que o conhecimento pode promover em sua vida pelo simples fato de assegurar a
transformação do pensamento. Quando modificamos nossa maneira de pensar, modificamos nossa visão do
mundo e também nossa forma de compreender a realidade.

Acreditando e apostando nesta possibilidade, venho tentando estabelecer conexões entre meus dois
momentos da prática pedagógica, pois só me dei conta de ser dotada de uma postura pedagógica arcaica
quando me encontrei diante de uma sala de aula constituída por futuros profissionais da educação.

Então, meu principal questionamento foi: será que existe coerência entre minha atuação com as crianças no
Ensino Fundamental e com os futuros professores no curso de Graduação em Pedagogia?

Iniciei uma nova caminhada. Comecei a refletir constantemente, questionando se meu discurso no Ensino
Superior correspondia à minha prática no Ensino Fundamental. A identificação das falhas foi inevitável e,
como toda e qualquer mudança, fez com que eu resistisse, inicialmente, a aceitar modificações. Aliás, a
primeira característica que todo ser humano manifesta diante de algo que lhe é desconhecido é a resistência.

Resisti bravamente a aceitar que era intransigente com meus alunos no Ensino Fundamental e, em muitos
momentos, sei que agi nesta ótica também no Ensino Superior. Desenvolver a minha própria flexibilidade
diante das situações enfrentadas em sala de aula foi, realmente, meu maior desafio.

Uma análise me levou a concluir que a mudança partiria de mim, pois na condição de cientista apaixonada
pela educação, não teria como prosseguir equivocando crenças que foram embutidas em mim durante os
longos e rígidos anos de minha formação. Mas os meus professores não podem ser responsabilizados e/ou
culpados por esta “habilidade” desenvolvida. E eu, a exemplo de tantos outros profissionais da educação,
também não.

Em suma, todos nós constituímos um grupo formado sob moldes e padrões que compreendem o professor
como detentor do saber e o aluno como apenas um recipiente. No entanto, com o passar dos anos este
recipiente passou a não reter em seu interior o conhecimento que lhe foi, simplesmente, transmitido. O
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conhecimento se tornou inútil, desnecessário e, então, sem sentido.

Nossa formação nos permite seguir ordens e padrões, seja qual for a área de atuação. Mas no setor
educacional é mais fácil constatarmos esta situação que, infelizmente, pode ser considerada como a mais
nova “verdade absoluta” que justifica as falhas do sistema educacional brasileiro.

Como resultado de meus questionamentos, me percebi como uma professora capaz de promover situações
que despertassem a vontade pela aprendizagem e o desejo de concretização de saberes junto a outras
pessoas.

Redefini meu “modelo” de aula no Ensino Superior, passando a iniciar cada conteúdo a partir do
questionamento dos futuros profissionais da educação, filtrando o que seria adequado a partir de verdadeiras
discussões filosóficas que passaram a nortear o desenvolvimento de cada planejamento a ser seguido.

Inicialmente, minha proposta era modificar a prática pedagógica com as crianças. Porém, comecei a
relembrar que nos diferentes momentos de realização de estágio em minha formação não estava na criança a
dificuldade de execução da aula. Sempre que uma aula era observada, o problema era canalizado na atuação
do docente. Eis o “x” da questão: para formar uma boa base, o investimento maior deve ser direcionado à
formação de professores. Sendo extinto o curso de Habilitação Específica para o Magistério (Ensino Médio),
compete aos docentes das licenciaturas a responsabilidade de promover uma formação de base que atenda às
árduas necessidades expressas na educação brasileira. Portanto, para Silva (2011, p.63):

Na realidade, o grande desafio para a universidade contemporânea é como discernir
o conhecimento humano que deve ser conservado/regenerado/gerado em função de
ajudar os homens e as mulheres de hoje a enfrentarem os problemas da crise de
transformação que vivemos.

Diante de tais considerações, ousadamente proponho algumas etapas que não se enquadram nos rigores da
ciência, mas que são capazes de traduzir a necessidade dos educadores para que a tão desejada
transformação ultrapasse os limites de um sonho, tornando-se realidade:

1. Fazer com que o professor se perceba como alguém de extrema importância, abandonando a crença
aprendida e apreendida ao longo dos anos que o retrata como um perdedor, um profissional
desfavorecido e desacreditado;

2. Permitir ao educador apropriar-se de um discurso que denomino positivo – o que é muito diferente de
positivista –, capaz de criar condições de novas práticas a partir do pouco que temos como apoio para
a concretização do trabalho pedagógico tanto em relação à coordenações e supervisões quanto ao que
se refere aos recursos materiais;

3. Na condição de docentes atuantes no Ensino Superior, fomentar a necessidade de formação continuada
distante daquela que se realiza de forma imposta para fornecer certificados que atrelam a participação
ao ganho de porcentagens insignificantes nos salários;

4. Alertar que o professor é, sobretudo, um ser humano como as crianças, jovens e adultos que lhes são
confiados. Neste contexto, permitir-se o erro e negação daquilo que sua percepção da realidade e sua
formação lhe propõe contestar por serem as condições de exercício profissional inadequadas à sua
concepção de educação.

Em linhas gerais, os critérios anteriormente apresentados se caracterizam como etapas a serem seguidas
e, ironicamente, tornam-se regras. Ou seja, não conseguimos nos libertar de passos a serem seguidos,
mas podemos fazer de cada “regra” apresentada um eixo de atuação, como se fossem os eixos de
conhecimento que são estabelecidos para o trabalho com os diferentes conteúdos.

O critério que apresento como n.º 1 me fez acreditar novamente em minha escolha profissional. Não
acreditando que somos desvalorizados e compreendidos como pessoas que a vida penalizou arduamente
com a profissão escolhida, somos capazes de reinventar nosso cotidiano. Não se trata de uma fórmula
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mágica, mas propõe o resgate de atitudes simples capazes de tornarem o cotidiano em sala de aula mais
“leve”. Durante muito tempo, fui uma professora de Ensino Fundamental que não era capaz de negar uma
solicitação que, obrigatoriamente, promovia a interrupção de sua aula para realizar atividades que não
competiam à minha função. Portanto, para tornar este critério realmente possível, percebo que o
professor precisa conhecer profundamente qual o papel a ser desempenhado. Passando a analisar as
determinações legais da localidade em que atuo no Ensino Fundamental, não identifiquei em qualquer
momento que professores atuantes em sala de aula devem preencher formulários burocráticos que devem
ser mantidos na secretaria da escola. Mas as solicitações são sempre inevitáveis. Atualmente, acabo não
sendo bem avaliada ao final de cada ano letivo porque consideram que não sei me curvar aos pedidos
realizados, pois passei a dizer que não posso no momento deixar minha interação com os alunos para
resolver pendências que não são relacionadas à minha função.

O critério n.º 2, por sua vez, reforça a necessidade de assumirmos o que fazemos para tornar possível
boa parte do que planejamos para realizar em sala de aula com nossos alunos. Tomando como referência
uma linguagem simplista, trata-se de oferecer ao professor o otimismo como pré-requisito para o
exercício pleno da profissão sem desnorteá-lo, não omitindo fatos da escola real que possuímos para
trabalhar e propor práticas que sejam realmente importantes.

Se os critérios anteriormente esclarecidos forem seguidos, certamente o professor será capaz de perceber
que sua verdadeira formação continuada se encontra na possibilidade de agir e refletir sobre a própria
prática. Caso contrário, diplomas, certificados e declarações de participações em eventos referentes à sua
área de atuação não serão nada além do que comprovantes para avanço nos itens do “plano de carreira”.
Se é uma obrigação fazer um curso, uma possibilidade de torna-lo útil é apropriar-se do que foi oferecido
de acordo com a situação presenciada: um bom curso, uma boa capacitação fornecerão elementos
capazes de auxiliar – e muito! – no cotidiano da sala de aula. No entanto, quando o que é oferecido não
apresenta a qualidade necessária e desejada, a possibilidade de auxiliar a formação do professor é
exageradamente mais significante e abrangente: temos a possibilidade de usar nossa reflexão e
selecionar as informações de modo com que se tornem referenciais a não serem seguidos. Então,
seremos capazes de “re-inventar” uma educação comprometida e sujeita ao fracasso há muito tempo.

Finalizando, o critério n.º 4 nos alerta: não somos máquinas que executam sua função mecanicamente,
sem questionar, sem pensar na ação. Somos humanos e esta condição já é suficiente para
compreendermos que o raciocínio é o nosso diferencial e, portanto, temos tudo para “dar certo”.

Considerações Finais

A produção deste artigo foi de extrema importância neste momento de minha profissão. Conseguindo
ultrapassar inúmeros obstáculos, fui capaz de perceber que as crianças a mim confiadas não podem ser
subestimadas. São questionadoras e, por este motivo, se tornam um problema para a escola, pois esta
instituição social não conta com professores devidamente para responder perguntas que não estão
previstas no conteúdo a ser trabalhado.

Ensinar é algo trabalhoso, que exige dedicação. E, além disso, é necessário relatar também que qualquer
pessoa sabe que não será fácil atuar no setor educacional brasileiro. Tal afirmação é válida para todos os
professores, atuantes em quaisquer níveis, modalidades de ensino e situação econômica tanto da escola
quanto dos alunos. Se descobrir que não é capaz de lidar com o imprevisível, não abrace esta causa.

Quando passei a comparar minha prática e meu discurso, passei a questionar se ser educadora era algo
realmente compatível às minhas expectativas profissionais. Encontrando um SIM como resposta, passei a
apostar em minhas crenças individuais e percebi que formar professores é uma atividade que deve ser
pautada na lealdade com os alunos, não omitindo as dificuldades a serem enfrentadas, mas também não
desencorajando-os. A realidade deve ser conhecida para que a tomada de consciência esteja articulada
aos seus anseios, tornando sua prática produto de uma ação responsável e comprometida com a
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realidade.

Passei a atuar com muito mais satisfação e apresentando tanto para os alunos do Ensino Fundamental
quanto para os alunos do Ensino Superior o resultado das práticas que realizo. Para os 4.º (s) alunos
procuro sempre relatar o que e como é feito com os alunos do Ensino Superior pois, além deles
questionarem, sei que devo incentivá-los, mesmo com todas as dificuldades que suas condições de vida
lhes impõem. Já com os alunos do Ensino Superior, trabalho a teoria necessária reforçando-a com
exemplos de minha própria prática.

Os resultados têm sido bons, capazes de promover reflexões e questionamentos que alimentam a
curiosidade e induzem à busca pelo conhecimento. Minha maior surpresa foi conseguir promover a
curiosidade das crianças por conteúdos trabalhados em sala de aula e, assim, iniciaram um processo de
pesquisa por aquilo que lhes desperta interesse por conta própria. No Ensino Superior, as falas da
clientela passaram a demonstrar que se sentem melhor amparados quando o professor do curso de
graduação tem ou já teve contato com aquilo que constitui a prática pedagógica.

Enfim, podemos vencer o desafio que gerou este trabalho: a formação docente oferecida no Ensino
Superior brasileiro pode ser transformada e também transformadora.
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