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RESUMO

Este trabalho, de caráter qualitativo e exploratório traz uma discussão envolvendo aspectos
concernentes à formação de professores no curso de Pedagogia da Universidade Federal de Alagoas -
campus Arapiraca. Com o intuito de investigar as relações entre a prática de ensino e o perfil de
aprendizagem dos alunos no curso, foi aplicado um questionário a partir do qual foram discutidos
tópicos que tematizam a referida relação. Como resultados, evidencia-se que, em sua maioria, os
alunos alimentam grandes expectativas quanto ao exercício futuro da docência, embora admitam
enfrentarem grandes dificuldades no tocante ao processo de ensino-aprendizagem no percurso de
formação. Defende-se que este processo precisa constituir-se efetivamente em objeto de estudos e
pesquisas, considerando-se suas especificidades e os elementos que o influenciam, repercutindo,
pois, no modelo de formação docente oferecido aos futuros educadores.

Palavras-chave: Ensino-Aprendizagem. Formação Docente. Prática Pedagógica.

ABSTRACT

This qualitative and exploratory work brings a discussion involving aspects concerning the formation
of teachers in the Pedagogy course of the Federal University of Alagoas - Arapiraca campus. In order
to investigate the relationship between the teaching practice and the learning profile of the students
in the course, a questionnaire was applied from which topics that thematize this relationship were
discussed. As a result, it is evident that most students have high expectations regarding the future
exercise of teaching, although they admit facing great difficulties regarding the teaching-learning
process in the training course. It is argued that this process needs to be effectively the object of
studies and research, considering its specificities and the elements that influence it, thus reflecting on
the model of teacher training offered to future educators.

Keywords: Teaching-Learning. Teacher Training. Pedagogical Practice

RÉSUMÉ

Ce travail qualitatif et exploratoire amène une discussion impliquant des aspects concernant la
formation des enseignants dans le cours de pédagogie de l’Université fédérale d’Alagoas - campus
d’Arapiraca. Afin d’étudier la relation entre la pratique pédagogique et le profil d’apprentissage des
étudiants du cours, un questionnaire a été appliqué à partir duquel ont été discutés les sujets
thématisant cette relation. En conséquence, il est évident que la plupart des étudiants ont de grandes
attentes en ce qui concerne l&39;exercice futur de l&39;enseignement, même s&39;ils admettent
avoir rencontré de grandes difficultés en ce qui concerne le processus
d&39;enseignement-apprentissage du cours de formation. Ce processus doit effectivement faire
l&39;objet d&39;études et de recherches, en tenant compte de ses spécificités et des éléments qui
l&39;influencent, reflétant ainsi le modèle de formation des enseignants proposé aux futurs
éducateurs.

Mots-clés: Enseignement-Apprentissage. Formation des Enseignants. Pratique Pédagogique.
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Introdução

Vivemos em uma época marcada por profundas e constantes mudanças, as quais atingem todos os
setores da sociedade, trazendo consigo uma grande soma de desafios, mas, também uma infinidade
de possibilidades. Neste contexto e, possivelmente, com uma intensidade ainda maior, a educação
segue afetada por tais mudanças, revelando uma necessidade cada vez mais evidente de
transformação nos processos de formação de novos educadores.

A ascensão das novas tecnologias e, com elas, a diluição de limites e fronteiras antes considerados
intransponíveis, somado ao surgimento de novos modelos e perfis da vida em sociedade reivindicam
à educação o recrutamento de novos paradigmas que possam dar conta da formação deste “novo
sujeito social”. Como bem diz Libâneo (2001, p. 155), “estamos frente a exigências de formação de
um novo educador”. A formação dos futuros educadores, portanto, precisa ter em vista estas
prerrogativas, devendo considerar também os contextos específicos de mudanças e transformações
em que estão inseridos os próprios sujeitos em formação. Diante de tais considerações, os cursos de
Pedagogia, principalmente, têm necessidade de se ajustar e oferecer um aparato conceitual que dê
conta não só de instrumentalização técnica, mas de preparar o profissional docente para o processo
investigativo e de constante aperfeiçoamento teórico-metodológico.

Moacir Gadotti (2000), refletindo sobres estas questões, vai nos dizer que, neste início de um novo
milênio, as novas matrizes teóricas implementadas no terreno educacional não apresentam ainda a
consistência global necessária para indicar caminhos realmente seguros numa época de profundas e
rápidas transformações. Nóvoa (1999), por sua vez, nos adverte sobre a necessidade de construirmos,
na esfera educacional, lógicas diferenciadas de formação dos educadores, que valorizem mais a
experiência dos sujeitos que estão sendo formados e que os tornem capazes, mais tarde, de
transformarem a sua prática em elemento de reflexão e de geração de novos conhecimentos. Neste
quadrante, o autor, assim como Garcia (1999), sustenta a ideia de que a formação de professores se
dá em um processo contínuo de desenvolvimento, caracterizado por fases que englobam toda a
carreira docente. E, desta forma, a apropriação dos saberes que são determinantes para a
profissionalização e o exercício da docência marcam o início do processo de construção de
identidade do professor, sendo, portanto, de grande relevância a busca por uma maior compreensão
dos fatores intervenientes neste processo e dos aspectos que o limitam ou o favorecem.

Considerando-se estes pressupostos, no presente trabalho, nos dedicamos à investigação das relações
que podem ser estabelecidas entre a prática de ensino efetivada em sala de aula e o perfil de
aprendizagem dos alunos no curso de Pedagogia ofertado pela Universidade Federal de Alagoas
(UFAL) - campus Arapiraca. Objetivamos, ainda, colocar em evidência a necessidade de um olhar
mais detido e de uma prática investigativa mais incisiva sobre as relações entre o processo de ensino
e de aprendizagem dos alunos nos cursos de formação para a docência, em um movimento que
aponte para a produção de novos conhecimentos na área, embasados nas vivências reais de sala de
aula, mas ancorados também nas realidades trazidas para dentro deste universo por cada aluno (a) em
sua experiência e vivência particular.

Formação de professores: elementos de ontem e de hoje

O vir a ser professor pressupõe uma intrincada relação de fatores, de diferentes naturezas, pondo em
jogo um processo complexo, idiossincrático e multidimensional (FLORES e DAY, 2006), por meio
do qual se constroem saberes diversos e se modela a identidade do profissional docente.

Ao longo do tempo, o percurso formativo deste profissional foi se transfigurando, assumindo
diferentes perspectivas e referenciais (GATTI, 2010), e mobilizando questões das mais diversas
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ordens, considerando-se os contextos de materialização da educação. Neste espectro, algumas
reflexões são erigidas:

No caso da educação escolar, constatamos no mundo contemporâneo que ao
crescimento quantitativo dos sistemas de ensino não tem correspondido um
resultado formativo (qualitativo) adequado às exigências da população
envolvida, nem às exigências das demandas sociais. O que coloca a
importância de definir nova identidade profissional do professor. [...] Uma
identidade profissional se constrói, pois, a partir da significação social da
profissão; da revisão constante dos significados sociais da profissão; da
revisão das tradições. Mas também da reafirmação de práticas consagradas
culturalmente e que permanecem significativas. Práticas que resistem a
inovações porque prenhes de saberes válidos às necessidades da realidade.
Do confronto entre as teorias e as práticas, da análise sistemática das práticas
à luz das teorias existentes, da construção de novas teorias. Constrói-se,
também, pelo significado que cada professor, enquanto ator e autor, confere à
atividade docente no seu cotidiano a partir de seus valores, de seu modo de
situar-se no mundo, de sua história de vida, de suas representações, de seus
saberes, de suas angústias e anseios, do sentido que tem em sua vida o ser
professor. Assim como a partir de sua rede de relações com outros
professores, nas escolas, nos sindicatos e em outros agrupamentos.
(PIMENTA, 1999, p. 76)

Embora muitos avanços tenham ocorrido desde o início do processo de formalização da educação e
dos cursos de formação para a docência, como se depreende das palavras de Pimenta, acima
referidas, existem ainda muitas lacunas a serem preenchidas neste espaço. Tal qual explicitado por
Gadotti (2000), vivemos hoje em uma sociedade profundamente marcada pelas transformações
sociais, culturais, econômicas, estruturais – em um sentido amplo –, as quais acontecem de maneira
acelerada e contínua, produzindo efeitos diversos e, muitas vezes, também adversos sobre a
conjuntura educacional de nossos tempos.

Muitos estudos recentes fazem remissão a uma perspectiva fragmentária e descontextualizada da
formação oferecida atualmente aos futuros professores, ressaltando-se, sobretudo, a dificuldade em
estabelecer os vínculos e interações necessárias entre a teoria e a prática, bem como entre os saberes
conceituais – teóricos e epistemológicos – e os saberes próprios da experiência (LARROSA, 2002;
TARDIF, 2014).

É neste sentido que Pimenta (op. cit.) propõe um resgate da importância de se considerar o professor
em sua própria formação, na perspectiva de uma autoformação que subsidie posteriormente uma
reconfiguração dos saberes iniciais da formação a partir do confronto com a vivência docente futura.
Essa tendência reflexiva, de acordo com Silva (1997), surge como um novo paradigma na formação
de professores, produzindo-se um reconhecimento de sua condição enquanto sujeitos de um saber e
de um fazer, e trazendo à tona também a necessidade de se investigarem os seus saberes de
referência (bem como dos futuros professores, aprendizes docentes) sobre suas próprias ações,
concepções e pensamentos, dentro do universo da docência (NUNES, 2001). Isto, ainda segundo
Silva (1997), pode trazer novas luzes sobre nossa compreensão acerca dos fundamentos do trabalho
docente e da figura profissional do professor.

E, destas elucidações, surge portanto o entendimento de que a formação atual, no curso de
Pedagogia, precisa levar em conta as características e as particularidades do processo de constituição
da identidade dos educadores, devendo ser pensada e projetada como um aprendizado profissional a
se fazer ao longo da vida, o que implica envolvimento dos aprendizes educadores em processos
intencionais, organizados e planejados em articulação com as novas possibilidades, demandas e
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contextos da sociedade, bem como atrelados às novas descobertas no âmbito da educação, das
práticas de ensino e da aprendizagem.

Práticas de ensino em cena: perspectivas atuais

O tema das práticas de ensino é bastante amplo e remete tanto às ideias acerca da educação escolar,
quanto às formas concretas que adquirem estas ideias. As ações, técnicas e instrumentos utilizados
para transmissão da cultura pelas sociedades, em diferentes espaços e tempos configuram as práticas
de ensino, de modo geral. Disso decorre que, à prática educacional se impõe um número bastante
expressivo de demandas, responsáveis por obrigar os educadores a revisarem e renovarem,
permanentemente, o seu entendimento acerca dos sentidos da educação que defendem e executam.
De fato, tais exigências colocam em pauta a necessidade de um viés teórico, por excelência, que
pressupõe um saber filosófico, psicológico, sociológico e histórico de que se vale a Pedagogia.

Nesse processo, conforme nos advertem Pimenta e Lima (2012, p. 43) “o papel das teorias é o de
iluminar e oferecer instrumentos e esquemas para análise e investigação, que permitam questionar as
práticas institucionalizadas e as ações dos sujeitos [...]”. E, com isso, resulta a conclusão de que não
é possível se pensar a formação de professores críticos e reflexivos, habilitados para atuarem no
cenário educacional contemporâneo, sem o estabelecimento de uma relação direta com os novos
paradigmas que têm surgido no campo das práticas de ensino e dos processos de aprendizagem, cujos
traçados põem em evidência um atributo fundamental do circuito formativo na atualidade, a saber, a
prática da pesquisa.

Neste enfoque, pensar e colocar as práticas de ensino em cena, buscando novos modos de ensinar e
aprender que envolvam os sujeitos, alunos e professores, num processo de questionamento do
discurso, das verdades implícitas e explícitas requer entender que a pesquisa em sala de aula
representa uma importante saída para o futuro dos atos de ensinar e de aprender, no momento em que
vivemos. Envolver-se neste processo, seja graduando ou docente, é acreditar que a realidade não é
pronta, mas constitui-se a partir das ações humanas, propiciando a partir disto a construção de
argumentos que levem a novas realidades.

Assim, com base nas proposições de autores como Rowan (1981), a pesquisa como parte do processo
de formação para a docência e de capacitação para o exercício das práticas de ensino atende a um
movimento em espiral que se inicia com o questionar dos estados do ser, fazer e conhecer dos
participantes, construindo-se a partir disto novos argumentos que possibilitem atingir novos
patamares deste ser, fazer e conhecer, em uma dinâmica que possibilite, tanto ao professor quanto ao
próprio sujeito das práticas de ensino e aprendizagem docentes, ambos envolvidos neste cenário de
questionamentos e reformulações, problematizarem sua realidade, atribuindo-lhe novos sentidos e
perspectivas. E é justamente esse tipo de movimento que pode favorecer o alinhamento necessário
entre o ensinar e o aprender no curso de Pedagogia atualmente.

Processos de aprendizagem docente: que aprendizagem é essa?

Foco de atenção de muitos estudos e pesquisas atualmente, o processo de aprendizagem, em sua
inter-relação com as práticas de ensino, tem sido sede de muitas descobertas efetuadas no interior de
diferentes campos de conhecimento.

Desde suas primeiras acepções no âmbito da Psicologia até as recentes elaborações teóricas
produzidas no terreno da Neurociência, este processo representa o objetivo maior das práticas
empreendidas na esfera da educação, bem como configura-se ainda em um de seus maiores desafios.
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No âmbito da formação em Pedagogia, o aprender se reveste de características particulares e
peculiaridades próprias da trama da docência. Frente a essa realidade, Mizukami (2005-2006)
discorre sobre a noção de “aprendizagem docente”, elencando alguns pontos merecedores de atenção
na busca pelo desencadeamento desse tipo de aprendizagem. Segundo a autora, dentre outros
aspectos, o aprender docente envolve, primeiramente, uma compreensão bem fundamentada da
natureza singular deste aprendizado, que não acontece de modo linear ou unilateral, mas que é
multidimensionalmente orientado, produzido na individualidade assim como na coletividade, e
permeado por uma grande diversidade de saberes, de diferentes tipos e categorizações. Além disso,
tal aprendizagem não se encerra tão somente no terreno da formação inicial, mas estende-se por todo
o decurso da vida profissional do educador, integrando-se e remodelando-se mediante os contextos e
circunstâncias onde a experiência docente vem a ser exercida.

Outro fator importante nesse panorama diz respeito à influência de crenças, valores, juízos e
concepções pré-produzidas e invariavelmente incorporadas pelos aprendizes ao seu processo de
aprendizagem docente, que se mostra assim determinantemente atravessado pelas subjetividades aí
arroladas.

Com base nestes pressupostos, Mizukami (2005-2006) refere ainda que para uma efetiva
aprendizagem no plano da formação para a docência, de maneira articulada ao ensino, é
imprescindível se considerar alguns aspectos em específico, tais como: a) a necessidade de
construção de uma base de conhecimento sólida e flexível, que permita ao futuro educador atuar em
diferentes frentes e para variados públicos educacionais; b) a pertinência e relevância da elaboração
de estratégias formativas pautadas na reflexão e na meta-análise com vistas ao desenvolvimento
profissional, cujos contornos deem conta de favorecer uma objetivação das crenças, valores e
concepções pessoais dos aprendizes, de modo a ressignificá-los dentro do contexto da aprendizagem
profissional; c) a importância do desenvolvimento de “comunidades de aprendizagem”, que se
estendam do interior da sala de aula, na graduação, aos diversos contextos e atores educacionais
espalhados e estabelecidos em nossa sociedade; d) e, por fim, a busca pela promoção de uma atitude
investigativa contínua e sistemática no seio das práticas formativas para a docência, sendo este um
fator considerado primordial para a promoção e potencialização da aprendizagem dos futuros
educadores.

Não obstante, nessa conjuntura, é indispensável ainda atentar-se para a inserção massiva das novas
tecnologias no domínio da educação, o que interfere direta e decisivamente no plano dos processos
de ensino e aprendizagem levados a termo na atualidade. Este, portanto, constitui-se em um duplo
desafio nos cursos de formação docente: de um lado, esta realidade põe em relevo a necessidade de
um redimensionamento das práticas formativas exercidas neste terreno da docência, uma vez que os
sujeitos que adentram os cursos de Pedagogia no momento presente já se encontram profundamente
imersos neste novo contexto social marcado pela presença e mediação dos aparatos tecnológicos e
pela intensa conectividade e virtualidade, inclusive das próprias relações humanas; e, de outro lado,
estes mesmos sujeitos em formação precisarão aprender novas formas de lidar com esta realidade em
sua prática profissional futura, o que impõe um remanejamento teórico e metodológico urgente nos
currículos da formação docente, com foco sobre as novas formas de aprendizagem e as
possibilidades emergentes de interação instituídas tanto no âmbito da comunidade educativa como no
próprio contexto social como um todo.

Todas estas considerações devem servir como pano de fundo para subsidiar o debate sobre a
formação docente na atualidade, fomentando um repensar de práticas já consolidadas, porém agora
ineficazes perante as demandas e desafios educacionais da contemporaneidade, e, por conseguinte,
projetando-se à busca de novos conhecimentos, novos métodos, novas linguagens e novas
experiências que propiciem maiores e melhores resultados formativos e, por esta via, também
maiores e melhores resultados educacionais, de um modo geral.

26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/perfis_de_aprendizagem_e_expectativas_docentes_de_alunos_em_um_cu.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.6-14,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



Traçados metodológicos

Para a realização desta pesquisa, de cunho qualitativo e de caráter exploratório, foi aplicado um
questionário em sala de aula com alunos de uma turma de 6º período do curso de Pedagogia noturno
da Universidade Federal de Alagoas - campus Arapiraca, buscando pôr em relevo as suas
expectativas com relação ao exercício futuro da docência e objetivando ainda traçar um perfil da
aprendizagem destes alunos no curso. Os tópicos abordados no questionário propunham uma
reflexão acerca de elementos referentes ao processo de aprendizagem destes alunos em sua relação
com as práticas de ensino efetivadas em sala de aula. Assim sendo, um total de dez perguntas
prefiguraram no questionário e cada aluno (a) dispôs do tempo de cinquenta minutos para
respondê-lo em sala, individualmente.

Dentre as questões abordadas, constaram:

• Que tipo de professor eu pretendo ser?
• Quando e como prevejo estar em sala de aula atuando?
• Como eu aprendo e que tipo de atividades são mais produtivas para o meu aprendizado, bem

como quais são aquelas que se tornam menos produtivas nesse contexto?
• Que tipo de aluno (a) eu me considero? Consigo concentrar-me sem dificuldades durante as

aulas ou nos estudos que faço fora da sala de aula?
• Quanto tempo em média eu estudo por dia, e por semana? Posso considerar-me satisfeito com

essa média de tempo de estudos?
• Em que momento do dia a aprendizagem transcorre mais facilmente para mim e por quê?
• Como eu costumo estudar: prefiro ler no computador, no papel, faço anotações... por quê?
• Como pretendo ensinar aos meus alunos futuramente?

As respostas oriundas destes questionamentos foram posteriormente organizadas e categorizadas de
acordo com seu conteúdo, agrupando-se e destacando-se os elementos de semelhança ou de
aproximação identificados no conjunto das reflexões efetuadas e buscando-se, dessa forma, traçar um
perfil da aprendizagem destes (as) alunos (as), o que será discutido no próximo tópico.

Práticas de ensino e perfis de aprendizagem docente: elementos de uma relação

Tal como defendido por Freire (1985), em Por uma Pedagogia da Pergunta, o conhecer surge como
resposta a uma pergunta. O questionamento é, pois, o ponto de partida de todo e qualquer processo
de pesquisa. E, no contexto investigado, tomar consciência do que somos e do que pensamos é um
momento crucial que precede qualquer questionamento em busca de caminhos mais promissores para
o futuro.

É válido ressaltar que, ao adentrarem o curso de Pedagogia, como sujeitos sócio-historicamente
situados, os alunos trazem consigo suas próprias representações acerca desta formação, das práticas e
conteúdos nela envolvidas, da profissão docente em si. Trazem também suas crenças e descrenças
com relação ao universo a ele circunscrito; suas experiências escolares e educacionais, de um modo
geral; suas expectativas e projeções acerca da docência futura; e tudo isso se converte em um grande
desafio no conjunto da formação: desafio de quebra de paradigmas, de construção e reconstrução de
valores e princípios, de elaboração e reelaboração conceitual, epistemológica, metodológica, e de
personalização da identidade deste profissional educador. Neste sentido, investigar as inter-relações
entre o que se processa em sala de aula – em termos de práticas de ensino – e as concepções e
características do processo de aprendizagem experienciado pelos alunos parece-nos um itinerário
bastante produtivo para compreendermos como se constroem e se delineiam as identidades docentes
destes sujeitos aprendizes, bem como para desvendarmos importantes aspectos embutidos no
percurso e no modelo de formação oferecida.
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Sob esta prerrogativa, no estudo aqui descrito, a partir dos questionamentos realizados com os alunos
e alunas sujeitos da pesquisa, nos foi possível vislumbrarmos alguns perfis da aprendizagem destes
sujeitos. Foi possível entrever também o ideal que trazem consigo a respeito da profissão docente,
que aspiram exercer no futuro. Por estes dados, podemos ainda traçar algumas reflexões relacionadas
ao processo de formação ofertado a estes alunos no referido curso.

Assim, a partir dos dados coletados, evidencia-se que o tipo de profissional idealizado pelos alunos
como referência para sua prática futura corresponde, dentre outras possibilidades, a um educador
reflexivo, sensível, motivador, crítico, dedicado, organizado, capaz de colaborar e de inovar em seu
ofício. Ainda sobre suas expectativas docentes, muitos alunos vislumbram, em curto prazo, estarem
concursados em sua área, especialmente no âmbito da Educação Infantil e do Ensino Superior. Já
outros, em menor número, afirmam não possuírem nenhuma perspectiva nesse sentido. Estas são
questões que merecem um olhar cuidadoso no que diz respeito à formação destes alunos, pois, a
forma como eles visualizam e projetam seu futuro profissional nos dá indícios interessantes sobre
aquilo que vivenciam neste processo formativo e sobre os fundamentos que aí vão sendo erigidos
para modelar o futuro educador.

Sobre a forma como aprendem os conteúdos trabalhados nas disciplinas do curso, os alunos
ressaltam a prática da leitura e a discussão em sala de aula (através de debates, rodas de conversa,
etc.) como os principais motivadores da aprendizagem. Com relação às atividades consideradas mais
produtivas no desencadeamento da aprendizagem, os alunos põem em destaque aquelas que
caracterizam como “atividades práticas”, bem como aquelas ligadas à utilização de mídias e recursos
digitais (vídeo-aulas, exposição de filmes e documentários, slides projetados em data show, etc.); e
as atividades consideradas menos produtivas para o aprendizado, segundo a grande maioria dos
alunos da turma, seriam aquelas focadas apenas na leitura de textos em sala de aula, sobretudo
quando envolvem textos de conteúdos “mais densos”, considerados pelos alunos ineficazes para seu
aprendizado.

É fato comprovado que a ascensão das novas tecnologias tem produzido um impacto considerável
sobre a realidade da escola (e da Universidade) na sociedade atual. O Relatório para a UNESCO da
Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI (Relatório Jacques Delors, 1998) traz
dados e reflexões interessantes a este respeito, chamando a atenção para o fato de as novas
tecnologias estarem gerando uma “verdadeira revolução que afeta tanto as atividades ligadas à
produção e ao trabalho como as ligadas à educação e formação”, o que afeta substancialmente o
modelo de formação dos educadores nestes novos tempos. Nas respostas dos alunos, é possível
perceber esta tendência em curso, pela qual se torna cada vez mais genuína esta ideia de uma
educação – e, logo, de uma formação – balizada cada vez mais pelos novos meios e recursos
tecnológicos à disposição na sociedade. E isto aponta para caminhos diferenciados em relação ao
processo de ensino e aprendizagem destes sujeitos, estendendo-se, não obstante, aos processos de
ensino e aprendizagem dos sujeitos que virão a formar/educar no futuro.

Mas queremos também chamar a atenção para o papel de destaque que os alunos atribuem a um
elemento fundamental no processo pedagógico: o diálogo. Através do exposto em suas respostas,
torna-se evidente o quão determinante é a presença efetiva deste elemento no desenvolvimento das
atividades em sala, no sentido da busca por um verdadeiro intercâmbio de informações,
conhecimentos e vivências entre alunos e professores. Nas palavras de Freire (2005, p. 14), é
essencial que os processos formativos desenvolvam-se pautados “pelo diálogo, pela comunicação,
uma relação humana que possibilite uma elaboração de uma consciência crítica do mundo em que se
vive”. E, para além disto, uma prática didática construída sob bases dialógicas tem potencial para
superar possíveis arbitrariedades e autoritarismos pedagógicos, bem como para ampliar as
possibilidades de interlocução entre os sujeitos envolvidos (alunos e professores), permitindo que
este processo formativo possa se traduzir em aprendizado real na sala de aula.

Já a respeito do tipo de aluno que os sujeitos da pesquisa acreditam ser e das dificuldades que
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enfrentam no processo de ensino-aprendizagem no curso, grande parte refere-se a si mesmo como
propensa à conversas, distrações e à desconcentração em sala, o que conflita com um desejo
anunciado de serem “mais atenciosos, organizados e produtivos”. Poderíamos afirmar, sustentados
por pressupostos da Psicologia Educacional (ANTUNES, 2007; BORUCHOVITCH, 2014), que este
“alheamento” dos alunos em sala faz parte das vicissitudes subjacentes ao processo educativo em si.
Entretanto, é importante ressaltarmos ainda, neste quadrante, a incidência e influência de “elementos
externos” naquilo que se processa no ambiente da sala de aula.

Assim, na realidade analisada, deve-se levar em conta o fato de que grande parte da turma é
composta por alunos que passam todo o dia trabalhando (muitos em atividades não diretamente
relacionadas à sua formação na graduação), e, à noite no curso, precisam ainda dispor de energia e
motivação para as aprendizagens necessárias. Estas são questões que exigem bastante reflexão e
aprofundamento, tendo em vista que seus desdobramentos impactam precisamente sobre a
aprendizagem e o nível de desenvolvimento dos alunos no curso. Considerando a necessidade de dar
continuidade ao propósito da presente investigação, pretendemos nos lançar mais detidamente sobre
tais questões em estudos futuros.

Com relação ao tempo disponibilizado para os estudos relativos ao curso, diariamente e
semanalmente, as respostas dos alunos são bastante variáveis, oscilando entre 1 (uma) a 2 (duas)
horas de estudo por dia, e entre 6 (seis) a 30 (trinta) horas por semana. Outros alunos, em menor
número, afirmam somente disponibilizar tempo extra para estudar – além do tempo em sala de aula –
quando têm alguma atividade para fazer. E sobre um momento específico do dia em que a
aprendizagem ocorreria de forma mais fluida e profícua, dá-se também uma variabilidade nas
respostas da turma, o que provavelmente se deve ao fato de muitos alunos já estarem trabalhando
enquanto cursam a graduação, e, dessa forma, necessitarem adaptar os estudos à sua condição.
Nestes termos, boa parte da turma afirma alcançar uma aprendizagem mais significativa quando
estudam durante o período noturno (após as aulas). Outros alunos, em menor representação, preferem
fazer seus estudos complementares durante o período diurno (manhã e tarde), quando lhes é possível
articulá-los a outras atividades cotidianas.

Ainda nesta linha, sobre a forma como costumam estudar, grande parte dos alunos afirma que prefere
estudar “à moda antiga”, isto é, lendo no papel e fazendo anotações simultâneas, o que para eles
facilitaria muito mais a aprendizagem. Outros apontam a leitura digital (no computador, celular,
tablet, etc.) como mais eficaz para seu aprendizado. E outros, ainda, afirmam que atualmente dão
preferência ao acesso a vídeo-aulas na internet para repassar conteúdos, pois, desta maneira,
aprenderiam mais do que através da prática da leitura.

Por fim, ao serem questionados sobre como pretenderiam ensinar aos seus alunos futuramente, os
alunos da turma reportam um desejo de desenvolverem uma prática didática “autônoma”, “lúdica”,
“objetiva” e “sem complicações”, “dinâmica”, “criativa” e “construtiva”. A escolha destes
“adjetivos” para caracterizar a prática que estes alunos idealizam como seu referencial para o
exercício docente futuro nos fornece pistas sobre o tipo de conceitos, concepções, crenças, modelos,
paradigmas e pressupostos que têm sido mobilizados no âmbito de seu processo formativo. Neste
enfoque, como nos esclarece Flores (2010, p. 183),

é fundamental criar espaços no contexto da formação inicial para explicitar
essas crenças e essas teorias implícitas que os alunos trazem para a sua
formação inicial, no sentido de potenciar uma reflexão e questionamento
fundamentados sobre o processo de tornar-se professor.

Assim, faz-se necessária a busca por uma interpretação desta dinâmica formativa e um esforço pela
ressignificação de conhecimentos básicos para o exercício da docência, além de, progressivamente,
tornarmos cada vez mais a prática pedagógica um objeto de investigação científica. E, dentro deste
contexto, colocamos em pauta aquilo que Nóvoa (2009, p. 185) nos traz como alerta, quando diz que
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a “crítica principal que hoje se dirige à escola diz respeito à sua incapacidade para promover as
aprendizagens, respondendo assim aos desafios da sociedade do conhecimento”. Isso denota que as
relações de ensino e aprendizagem situam-se ainda em um terreno bastante nebuloso e passível de
descobertas. Sua compreensão, portanto, deve estar ancorada em bases sólidas para que a prática
pedagógica não se torne vazia de sentidos e efeitos.

Como aponta Pimenta (2006), é preciso intensificar o estudo e a produção de pesquisas ancoradas na
prática real de sala de aula, bem como é fundamental levar alunos e professores nos cursos de
formação para a docência a refletirem sobre o processo de ensino e aprendizagem que aí se instala,
destacando os elementos que se entrecruzam e que determinam os resultados e os frutos dessa
formação. Essa “desnaturalização” do processo referido pode trazer à tona inúmeras questões que
revelem a sua substância, isto é, que permitam desvendar as redes de sentidos, experiências,
conceitos, valores, práticas e propósitos que se estabelecem neste espaço profundamente
intersubjetivo, dinâmico e singular em que se constitui o processo formativo para a docência.
Conhecendo-se estes elementos, é possível então identificar os elos que os unem e concebem o seu
todo, produzindo assim, sobre eles, novos arranjos e novas significações.

É preciso fomentar a atitude investigativa no processo de formação docente, inclusive pondo em foco
a própria formação em curso do aprendiz. O futuro docente que é capaz de refletir sobre seu próprio
processo de aprendizagem e sobre as práticas de ensino com as quais interage no ambiente formativo
da graduação, identificando as conexões estabelecidas entre uma e outra realidade, tem maiores
condições de agregar à sua prática futura essa capacidade reflexiva e analítica, que lhe permita
encontrar os melhores caminhos para alcançar seus objetivos educacionais dentro dos contextos onde
venha a atuar. Este ressignificar do processo formativo dos futuros educadores deve estar alicerçado
nos conhecimentos produzidos atualmente no âmbito educacional, mas deve constituir-se também
em matéria prima para a produção de novos conhecimentos na área.

Por fim, muitos outros pontos relevantes surgem dentre as reflexões apresentadas pelos alunos que
contribuíram nessa pesquisa. Em suma, podemos dizer que, em geral, as expectativas dos alunos são
positivas, embora reconheçam pontos comuns de fragilidade em sua formação que merecem maiores
atenções em investigações futuras.

De todo modo, junto com Larrosa (2002, p. 27), pensamos que é fundamental refletirmos ainda sobre
um aspecto em especial, dentro deste processo formativo subjacente à docência. A respeito dos
saberes oriundos da experiência, o autor vai declarar:

“Se a experiência é o que nos acontece e se o saber da experiência tem a ver
com a elaboração do sentido ou do sem-sentido do que nos acontece, trata-se
de um saber finito, ligado à existência de um indivíduo ou de uma
comunidade humana particular; ou, de um modo ainda mais explícito, trata-se
de um saber que revela ao homem concreto e singular, entendido individual
ou coletivamente, o sentido ou o sem-sentido de sua própria existência, de
sua própria finitude. Por isso, o saber da experiência é um saber particular,
subjetivo, relativo, contingente, pessoal. Se a experiência não é o que
acontece, mas o que nos acontece, duas pessoas, ainda que enfrentem o
mesmo acontecimento, não fazem a mesma experiência. O acontecimento é
comum, mas a experiência é para cada qual sua, singular e de alguma
maneira impossível de ser repetida. O saber da experiência é um saber que
não pode separar-se do indivíduo concreto em quem encarna. Não está, como
o conhecimento científico, fora de nós, mas somente tem sentido no modo
como configura uma personalidade, um caráter, uma sensibilidade ou, em
definitivo, uma forma humana singular de estar no mundo, que é por sua vez
uma ética (um modo de conduzir-se) e uma estética (um estilo). Por isso,
também o saber da experiência não pode beneficiar-se de qualquer alforria,
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quer dizer, ninguém pode aprender da experiência de outro, a menos que essa
experiência seja de algum modo revivida e tornada própria”.

As palavras de Larrosa nos apontam para um horizonte imperscrutável, na mesma medida em que é
substancial. De fato, compreendemos que, embora submetidos a um mesmo processo formativo, no
decurso da graduação, os alunos envolvidos nesta pesquisa – bem como os alunos do curso de
Pedagogia como um todo – hão de construir, em sua experiência pessoal como docente, uma
identidade única, irrepetível, própria de suas vivências, valores e percurso individual no universo
circunscrito à educação e à docência em si. Porém, este processo será determinantemente marcado
pelo encontro com outros saberes de experiência e identidades docentes já constituídas. Assim sendo,
é fundamental que este encontro produza as melhores e mais promissoras relações, tanto no sentido
epistemológico e metodológico, quanto no sentido propriamente humano e vivencial.

Isto implica necessariamente pensar sobre este processo formativo de um modo mais profundo,
meticuloso, investigativo, incisivo, buscando revelar suas potencialidades e suas fragilidades, com
vistas a um aperfeiçoamento contínuo. E, com esse esforço investigativo aqui delineado, mesmo que
ainda preliminar, esperamos poder contribuir um pouco nesse sentido, especialmente em termos de
uma convocatória a todos os envolvidos na questão para o exercício primeiro da reflexão em volta da
problemática levantada.

Algumas considerações

Em jeito de síntese, podemos dizer que os questionamentos apresentados provocaram nos estudantes
uma necessidade de refletirem sobre seu processo de formação no curso e sobre o que esperam do
futuro exercício da docência. Assim, foi demonstrado que é tópico urgente repensar a prática
pedagógica, ainda no curso de formação, propondo modos de ensinar que vão além da conhecida
exposição dogmática e da memorização mecânica e improdutiva para a formação da competência
docente perquirida. Os estudantes sinalizam ainda uma expectativa em serem capazes de favorecer o
desenvolvimento das potencialidades intelectuais dos seus futuros alunos, por meio de uma
diversidade de formas e métodos de ensinar e de aprender. E, por fim, evidenciam também que há
maior identificação com os professores do curso que promovem atividades que extrapolam os limites
da mera exposição conteudista e da proposição incipiente e descontextualizada de atividades.

Os dados aqui analisados, portanto, apontam para a necessidade de desenvolvermos –
especificamente no contexto investigado, ou seja, na formação oferecida no curso de Pedagogia – um
olhar investigativo mais aprofundado acerca das relações estabelecidas entre as práticas de ensino
efetuadas em sala de aula e os processos de aprendizagem desencadeados a partir delas,
considerando-se, nesta dinâmica, os elementos de singularidade nela envolvidos, isto é, levando-se
em conta as experiências pessoais e as vivências que cada aluno traz consigo, cujos delineamentos
impactam diretamente em sua formação.

Dentre outras coisas, isto significa, sobretudo, manter um canal aberto para o diálogo entre professor
e aluno, através do qual as potencialidades e as dificuldades de cada um possam ser postas à mesa
claramente, na busca pelos melhores caminhos para que o ensinar e o aprender, conjuntamente, se
tornem fecundos e possam, de fato, constituir uma rica experiência na formação dos futuros
educadores.

Outra aspecto relevante neste contexto diz respeito ao fato de que a ascensão das novas tecnologias
tem causado um grande impacto nas atividades no domínio da escola (e da Universidade), bem como
na sociedade atual como um todo, e isso nos leva a ponderar que o modelo de formação dos
educadores nestes novos tempos exige uma formação balizada pelos novos meios e recursos
tecnológicos à disposição na sociedade, como apontam Nóvoa (2009) e Libâneo (2014), dentre
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outros autores.

Com efeito, novos olhares e novas habilidades e conhecimentos são requeridos, tanto no que toca ao
processo de ensino, quanto de aprendizagem, interpelando ambos os sujeitos, professores e alunos do
curso de Pedagogia, a ressignificarem seus papéis neste contexto de formação, assumindo novas
posições e perseguindo maneiras cada vez mais eficazes, criativas e substanciais de exercer a
docência e de constituir uma identidade profissional docente.
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