
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
FACULDADE DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO BRASILEIRA
CURSO: DOUTORADO EM EDUCAÇÃO

Antonia Dalva França Carvalho 
 

 

 

 

 

 

 

A RACIONALIDADE PEDAGÓGICA DA AÇÃO DOS 
FORMADORES DE PROFESSORES: UM ESTUDO SOBRE A 

EPISTEMOLOGIA DA PRÁTICA DOCENTE NOS  
CURSOS DE LICENCIATURA DA  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2

 

 

 

Fortaleza

2007
 

Antonia Dalva França Carvalho 

A RACIONALIDADE PEDAGÓGICA DA AÇÃO DOS FORMADORES DE 
PROFESSORES: UM ESTUDO SOBRE A EPISTEMOLOGIA DA PRÁTICA 

DOCENTE NOS CURSOS DE LICENCIATURA DA  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

Tese apresentada à Universidade Federal do Ceará 
- Faculdade de Educação, como requisito parcial à 
obtenção do título de Doutor em Educação. Área 
de Concentração: Educação Brasileira. 

Orientador: Prof. Dr. Jacques Therrien 



3

Fortaleza
2007

Antonia Dalva França Carvalho 

A RACIONALIDADE PEDAGÓGICA DA AÇÃO DOS FORMADORES DE 
PROFESSORES: UM ESTUDO SOBRE A EPISTEMOLOGIA DA PRÁTICA 

DOCENTE NOS CURSOS DE LICENCIATURA DA  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

Tese apresentada à Universidade Federal do 
Ceará - Faculdade de Educação, como requisito 
parcial à obtenção do título de Doutor em 
Educação.

Área de Concentração: Educação Brasileira 

Aprovada em 21 de Setembro de 2007  

 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 
 

 

Prof. Jacques Therrien, Ph.D – UFC  (Orientador) 

Profª.  Drª. Angela Terezinha de Souza – UFC 



4

Prof. Dr. Luiz Botelho Albuquerque – UFC   

Prof. Dr. José Pedro Boufleuer – UNIJUI 

Profª. Drª. Isabel Maria Sabino Farias – UECE 

 

 

 

 

A Deus, por minha vida e pela força inexplicável 
que me faz querer continuar, sempre...

A Inácio e Dalva, meus pais, pelos valores 
humanísticos que me ensinaram a cultivar.

A José Cleber, meu amado esposo, de onde 
emanaram as energias para a construção desta Tese.

A Cleber e Thaís, meus filhos, por meu 
imensurável amor, e pela compreensão das minhas muitas 
ausências.   

A Helenir, mãe-irmã, pelo seu ethos terno com o 
qual se doa a todos.

A Jailson e Chiquim, Nanná e Sila, meus irmãos e 
irmãs, com todo o meu carinho. 

Aos meus sobrinhos e sobrinhas, galhos fortes e 
fecundos de nossa arvore frondejante. 



5

A Sâmila Letícia (in memorian), minha sobrinha, 
por me escolher como fonte inspiradora.

 A Jacques, meu orientador, cuja sapiência, 
generosidade e prudência completam seu ser espirituoso 
pelo qual tenho admiração e respeito.

AGRADECIMENTOS 

Ao Prof. Dr. Jacques Therrien, meu orientador, cujo ethos profissional e cuja 

orientação brilhante, fundada no respeito e na confiança, incentivaram-me neste processo 

aquisitivo de autonomia necessária de pesquisadora, baseado nos cânones da racionalidade 

crítica.

Aos competentes Professores Doutores Ângela e Botelho, sempre tão solícitos, 

pontuais, diligentes e amigos, pelas contribuições valiosas e competentes, especialmente nos 

exames de qualificação.  

À Ana Beatriz, pelo apoio primoroso e incondicional, nas horas em que as forças 

pareciam exaurir-se.  

Aos colegas de convivência acadêmica, Lurdinha, Armstrong, Geórgia, Gildásio, 

Newton e Nilson, pelo incentivo e amizade. 

A todos os colegas e as colegas do Grupo de Pesquisa Saber e Prática social do 

educador pela atenção, pelo afeto e pela troca de saberes. 

Aos coordenadores e coordenadoras dos Cursos de Licenciaturas da UFPI, que 

confiaram em abrir a porta de seu mundo de vida, para que pudéssemos estabelecer uma 

intersubjetividade sobre a práxis profissional do ofício de ser professor. 



6

A Janete, Coordenadora da CGCD da UFPI, cujo trabalho competente, além da 

atenção e carinho dedicado a nós, viabilizaram a tranqüilidade deste processo. 

 

 

RESUMO 

A presente Tese resulta de uma investigação que tem por objeto a racionalidade pedagógica dos formadores de 
professores de uma universidade pública. O objetivo foi identificar as razões em que estes 
formadores fundamentam suas ações, isto é, a matriz de convicções a respeito da escola, do 
ensino, dos alunos e do trabalho docente, que consolidam ou identificam um conjunto de 
características específicas de sua práxis formativa. Insere-se, deste modo, no âmbito teórico 
recente, denominado epistemologia da prática docente ou saberes docentes, cuja finalidade é 
revelar a natureza dos saberes docentes, e compreender como estão integrados concretamente 
nas atividades do trabalho, assim como o papel que desempenham no processo de trabalho e 
identidade profissional. O enfoque é discursivo; delibera a associação de saberes aos discursos 
e atos para os quais os docentes são capazes de apresentar razões. O estudo teve abordagem 
qualitativa de caráter etnometodológico, por ser característico de uma racionalidade oriunda 
das descrições reflexivas produzidas pelos membros de uma comunidade. Os sujeitos foram 
os coordenadores dos Cursos de Licenciatura de uma universidade pública, localizada no 
Nordeste do Brasil, na cidade de Teresina-PI. Os instrumentos utilizados foram o questionário 
e a entrevista semi-estruturada cuja análise foi realizada com o auxilio do NUDI*ST. A 
pesquisa aponta que o professor formador, na perspectiva dos coordenadores dos cursos de 
Licenciatura, possui uma racionalidade pedagógica que lhe confere autonomia e controle para 
dirigir sua prática educativa em uma perspectiva ética. Sendo, portanto, caracterizado como 
sujeito reflexivo, epistêmico, ético e transformativo. Esta racionalidade apresenta-se 
configurada por uma nova epistemologia da prática que tem a reflexão e a investigação como 
motriz da aprendizagem do oficio, modelada nos cânones da racionalidade prático-reflexiva 
com contornos emancipatórios. Os resultados poderão ser usados para a reflexão sobre 
epistemologia da prática docente no ensino superior, colaborando com a ampliação do próprio 
campo de conhecimento. Também pode servir para legitimar uma racionalidade pedagógica 
dentro de um contexto específico de formação de futuros professores, conferindo-lhe uma 
validade e colaborando para a profissionalidade dos docentes. Da mesma forma, acresce o 
debate sobre o papel da Universidade como empreendedora de uma formação baseada em 
uma racionalidade pedagógica crítico-emancipatória.  

Palavras-chaves: Racionalidade pedagógica. Formadores de professores. Epistemologia da 
prática. Trabalho docente. 
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ABSTRACT 

The present Thesis is a result of an inquiry that has as object study the pedagogical rationality 
of the educators of professors of a public university. The objective was to identify the reasons 
where they base their actions, that is, the matrix of convictions regarding the school, the 
education, the students and the teaching which consolidate or identify a set of specific 
characteristics of their educational praxis. We are inserted, in this way, in the recent 
theoretical scope, called epistemology of the docent practice or the docent knowledge, whose 
purpose is to disclose the nature of the docent knowledge, and to understand how they are 
integrated concretely in the activities of the work, as well as the role they play in the process 
of work and professional identity. The approach is discursive; it deliberates the association of 
knowledge to the speeches and acts for which the professors are able to present reasons. The 
study had a qualitative approach of ethno-methodological character, for being characteristic of 
a deriving rationality of reflexive descriptions produced by the members of a community. The 
subjects of the study were the coordinators of the License Courses of a public university, 
located north-eastern of Brazil, in the city of Teresina-PI. The used instruments were the 
questionnaire and the half-structuralized interview whose analysis was carried through the 
help of the NUDI*ST. The research shows that the educator professor, in the perspective of 
the coordinators of the License courses, have a pedagogical rationality which confers an 
autonomy and control to direct educative practical in an ethical perspective. Being therefore, 
characterized as reflexive subject, epistemic, ethical and transformative. This rationality is 
configured for a new epistemology of the practical which has the reflection and the inquiry as 
motor of the learning of the work, shaped in canons of the practical-reflexive rationality with 
emancipated contours. The results could be used for the reflection on epistemology of the 
docent practice in superior education, collaborating with the magnifying of the own field of 
knowledge. Also it can serve to legitimize a pedagogical rationality of a specific context of 
formation of future professors, conferring validity and collaborating for the professionalism of 
the professors. In the same way, it increases the debate on the role of the University as an 
enterprising of an education based on a critic-emancipated pedagogical rationality.

Keywords: Pedagogical rationality. Educators of  professors. Epistemology of the practice. 
Docent work. 
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1 INTRODUÇÃO 

As razões que encontramos para afirmar um pressuposto, uma proposição, uma idéia 

constituem, em si, a validação dos saberes que dispomos para firmar nossos argumentos. 

Estes argumentos ou raciocínios cumprem uma lógica paradigmática. Um paradigma no 

sentido lato, “revela e enseja a visão de mundo, mentalidade, epistemologia, ou seja, ele 

designa modos de pensar, de argumentar, de sentir, de conceber, de ocultar, de revelar e agir” 

(MARTINAZZO, 2004, p. 65). Através de paradigmas, nos movemos na compreensão e na 

atuação no mundo. Estes contêm toda a racionalidade do texto e do contexto em que nos 

situamos; do discurso e da prática. Porém, os paradigmas, assim como a própria vida não são 

estáticos; eles acompanham as transformações de um sujeito, mediante sua história e servem 

de âncora para uma reflexão acerca do que fundamenta uma prática. Com a crise da 

modernidade, por exemplo, urge um novo paradigma que possa fundamentar nosso agir no 

mundo pessoal e do trabalho. Ocorre que o modelo atual de paradigma, o positivista ou o 

cognitivo-instrumental, já não responde às questões impostas por um mundo onde a ciência, a 

tecnologia, a indústria e o capital são sinônimos de saber e poder. Importa agora seguir a 

marcha racional em busca de novas formas de interpretação da realidade; de uma 

racionalidade que vá além da razão monológica, subjetiva, determinista e simplificada. Uma 

outra razão, dialógica e intersubjetiva, em que o entendimento como alicerce da prática se faz 

mister: a racionalidade comunicativa preconizada por Habermas (2003b). Pensar, pois, em 

construir a interpretação de um fenômeno, sobremodo quando este se refere a questões 

concernentes à racionalidade pedagógica da práxis dos profissionais que formam futuros 

professores, como idealizamos, implica preocupar-se com a matriz paradigmática em que ele 

vai ser compreendido. Em vista disso e pela impulsão da força determinante da racionalidade 

dialógico-comunicativa na apreensão das práticas sociais, usamos suas lentes sob o olhar da 

Teoria Crítica, para compreender a racionalidade pedagógica do professor formador, na 

perspectiva dos coordenadores dos Cursos de Licenciatura e, por extensão, o perfil do 

professor da Educação Básica formado pela Universidade Federal do Piauí. 
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1.1 O estudo proposto 

O objetivo deste trabalho foi analisar a racionalidade pedagógica que perpassa a 

prática educativa dos profissionais que formam professores para a Educação Básica. 

Interessou-nos, deste modo, conhecer como e o porquê de eles efetuarem sua práxis de formar 

para o ofício, isto é, quisemos entender as razões pelas quais eles configuram seu trabalho 

diário e o perfil do futuro professor que eles estão formando.  

O nosso interesse1 pela compreensão deste objeto remonta ao primeiro contato 

investigativo com a prática docente. À época, nossa atuação na educação infantil levou-nos a 

averiguar a relação entre a formação do professor do pré-escolar e a aquisição da língua 

escrita, denunciando sua assimetria (CARVALHO, 1998). Atualmente, nossas experiências 

como professora das disciplinas dos Fundamentos Psicológicos da Educação na Universidade 

Federal do Piauí nos estimula a aprofundar esta temática, investigando os formadores de 

professores. Referimo-nos aqui, mais especificamente, aos professores universitários que 

exercem suas atividade nos cursos de licenciaturas. Este interesse pode ser explicado por duas 

razões.  A primeira decorre de nossas experiências em sala de aula; e a segunda do transcurso 

do contexto histórico da nova proposta de formação de professores emanada do MEC/CNE.

A primeira razão tem como fonte nossa prática educativa da interação em sala de aula 

com alunos das mais diversas licenciaturas existentes nas universidades públicas de Teresina. 

Estas experiências nos autorizam a afirmar assistematicamente que grande parte dos alunos 

despreza as disciplinas de caráter pedagógico, subjugando sua importância ao priorizarem as 

disciplinas específicas. Fato que nos preocupou, uma vez que a formação inicial é responsável 

pela formação da identidade profissional. Esta análise nos levou à conclusão de não haver 

existência da identidade de pedagogo, ou da docência em si, entre os alunos destes cursos que 

têm por objetivo formar o professor para atuar nas escolas de Ensino Fundamental e Médio. 

Provavelmente, isto poderia estar ocorrendo em virtude do domínio científico da própria 

especificidade do Curso de Licenciatura, cujo perfil é de bacharelado. E começamos a refletir 

sobre isso. 

1 Quando da realização de um estudo de cunho monográfico (Pós-graduação Lato Sensu). Na pesquisa realizada 
no interior do Mestrado, nosso empenho investigativo permaneceu no campo do trabalho docente enquanto 
prática educativa. Desta feita, dirigimos nossa atenção para o mal-estar docente expresso pelo burnout.
Interessamo-nos pelo sofrimento psíquico que o professor experimenta em seu cotidiano, vivenciando as 
adversidades de sua função sui generis. Ao abordar este fenômeno, identificamos as demandas da atividade 
intensa do ensino como uma das fontes do seu stress ocupacional, o burnout.
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Rastreando a literatura encontramos críticas queixosas sobre os cursos de formação de 

professores. Por exemplo, pesquisas2 recentes sobre o ensino de Psicologia da Educação, 

como as de Fini (1987); Montenegro (1987); Caparroz (1992); Loris (1993), realizadas nos 

Cursos de Licenciatura em diferentes universidades brasileiras, encontraram não somente a 

fragmentação do ensino da disciplina, a descontextualização com a realidade e a 

desarticulação com as demais áreas do conhecimento, mas também a ausência da concepção 

de professor que se pretende formar. E, se ocorre com a Psicologia da Educação, que é uma 

das disciplinas pedagógicas dos Cursos de Licenciatura, o que dizer de outras de caráter 

específico?  

Quando imaginávamos que pelo menos as disciplinas específicas da educação 

cumprem este papel, a pesquisa de Santos (1999) veio denunciar o oposto. A sua investigação 

analisou as concepções que professores e alunos do Curso de Licenciatura em Matemática da 

Universidade Federal de Goiás têm da formação do professor e de como articulam estas 

concepções no cotidiano do curso, entre teoria e prática. O resultado mostrou uma dicotomia 

entre teoria e prática em todos os aspectos do curso, particularmente quando se tratam das 

disciplinas Didática, Prática de Ensino e Metodologia e Conteúdo do Ensino da Matemática. 

Uma vez mais indagamos: – se estas disciplinas cujo papel é exatamente aproximar o nexo 

teoria-prática na formação do professor, imaginem-se outras, de caráter potencialmente 

teórico, sobremodo aquelas específicas de cada licenciatura? E assim nos perguntamos sobre 

o sentido da ação pedagógica e qual racionalidade perpassa a ação dos formadores de 

professores, em um contexto institucional em que efervesciam os largos debates sobre a 

temática da formação docente. E daí advém a segunda razão pela qual nos interessamos por 

este estudo. Ela está vinculada exatamente ao momento histórico e institucional de mudanças 

nas políticas de formação para o trabalho docente. E é deste ponto que contextualizamos o 

problema da pesquisa. 

1.2 Contextualização do problema 

De fato, desde a promulgação da LDB (9394/96), e em virtude de todo o aparato legal 

dela demandado, instalaram-se nas universidades fóruns de licenciaturas para a reflexão e 

decisão dos caminhos da formação docente no País, proliferando estudos sobre esta temática. 

No campo de formação de professores, além de ter que adaptar seus currículos a um novo 

2 Todos os autores citados em Azzi, Batista e Sadalla (2000). 
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projeto de formação de professores, houve a necessidade de certa organização, também, para 

assumir a elevação da procura de cursos de formação continuada.  

Na Universidade Federal do Piauí (UFPI), por exemplo, a trajetória histórica3 do 

processo de reformulação dos Cursos de Licenciatura aponta os esforços dos envolvidos na 

consolidação da reforma, culminando na elaboração e regulamentação de uma resolução 

específica (Resolução n. 115/05 de 27 de junho de 20054). Tal Resolução tem, entre outros 

princípios, a docência como base da formação de professores para a Educação Básica. Ela 

também estabelece a capacidade de desenvolver com autonomia processos investigativos 

sobre fenômenos educacionais e práticas educativas, como um dos perfis do professor a ser 

formado. Concomitantemente, orienta a prática como componente curricular que atravessa

todos os Cursos de Licenciatura, obrigando as disciplinas a estabelecerem conexões entre si. 

Este caráter de prática transversal aproxima-se do modelo de formação baseado nos saberes 

da prática, cujo princípio teórico-metodológico é o da reflexão na ação (prático-reflexiva). Na 

verdade, estas diretrizes integram a agenda de reformas propostas pelo MEC, onde a formação 

de professores deve ser pavimentada por uma nova epistemologia da prática fundada no 

modelo das competências, através de uma prática reflexiva, em que os alunos (futuros 

professores) aprendem a ser pesquisadores de sua prática. Vejamos. 

Conforme relatório do Parecer CNE/CP 2001 (BRASIL/MEC/CNE, 2001), a 

concepção nuclear da formação de professores é princípio da competência5, adquirida 

mediante uma ação teórico-prática. Neste sentido, a prática deve permear todo o curso e 

requer a reflexão como princípio metodológico norteador, sinalizando que o professor, além 

de saber e de saber fazer, deverá compreender o que faz. Para tanto, deverá conhecer e usar 

procedimentos da pesquisa (professor-pesquisador); e, por esta razão, os cursos de formação 

deverão ser “espaço de construção coletiva de conhecimento sobre o ensino e aprendizagem” 

(p. 36). Por outro lado, a Resolução do CNE/CP 1, de 18/02/2002 (BRASIL/MEC/CNE, 

2002),  ao tempo em que institui as Diretrizes Curriculares para a Formação da Educação 

Básica, em nível superior, Curso de Licenciatura, de Graduação plena, flexibiliza que cada 

instituição pode ter autonomia de construir seus projetos pedagógicos. Porém, ressalta que se 

3 Após quatro anos de negociações, que foram retomadas por duas vezes em razão da mudança da Coordenação 
do currículo, em um contexto de contradições e de insatisfações característicos do dinamismo das instituições e 
da diversidade dos participantes, finalmente decidiram-se sobre as diretrizes curriculares para a formação 
professor formado na UFPI.  
4 Ver Anexo III. 
5 Tais competências, explicitadas na Resolução do CNE/CP 1, de 18/02/2002, são assim sintetizadas: 
competências referentes à compreensão do papel social da escola; ao domínio de conteúdo específico e 
pedagógico; ao domínio de processos investigativos e ao autogerenciamento do desenvolvimento profissional.
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oriente pelos critérios por ela estabelecidos, entre os quais a Pedagogia da competência tem 

sua centralidade. Para complementar, outra Resolução do CNE/CP, a de nº 2, de 19/02/2002 

(BRASIL/MEC/CNE, 2002), institui a duração e carga horária dos Cursos de Licenciatura de 

Graduação plena. Esta Resolução deixa claro que, das 2800h, a teoria e prática devem estar 

articuladas, de modo que para os conteúdos curriculares específicos (de domínio científico-

cultural) são destinadas 1800h; para os conteúdos de ordem prática, 400h; ao estágio 

supervisionado, que deve ocorrer na segunda metade do curso, são destinadas 400h. As 200h 

restantes são designadas para outras formas de atividades acadêmico-científico-culturais. 

Com base nestas orientações, atualmente, os cursos de formação, em âmbito nacional, 

foram obrigados a construir seus projetos pedagógicos; redesenhar seus currículos em meio a 

debates acirrados sobre o perfil do profissional a ser formado. Sob este aspecto, as discussões 

concentraram-se em quais as bases epistemológicas da formação docente, em uma perspectiva 

de formar um profissional cujas competências atendam às demandas tecnológicas, culturais e, 

sobremodo, sociais. Uma formação, diga-se, de passagem, direcionada para a construção de 

uma nova cultura escolar, dentro do movimento amplo de transformação da sociedade. Estas 

adaptações foram e continuam sendo realizadas por aqueles que vivem intensamente a 

universidade saberes: os professores formadores.

Deste grupo, centramos nosso olhar naqueles que viabilizaram este processo de 

mudança: os coordenadores dos cursos. Como agentes educativos e sociais, eles são os 

disseminadores e organizadores das reformas cuja responsabilidade é fazê-las circular entre 

alunos e demais colegas de trabalho e instituição. Em vista disso, redimensionam sua forma 

de trabalho docente e seu papel ético-político e pedagógico sendo capaz de influenciar todo o 

grupo de formadores.  

Considerando que cada instituição tem uma identidade própria, as reformas não são 

percebidas do mesmo modo. Isso implica que somente a prática de cada instituição, de cada 

curso e de cada professor, imbuída pelo desejo de significar esta reforma, é que vai dizer qual 

a racionalidade do projeto de formação docente. Por esta razão, é imprescindível conhecer não 

só a racionalidade pedagógica de sua prática educativa, mas quem são estes profissionais, que, 

além de serem formadores de futuros professores, exercem a função de mediar a nova 

epistemologia da prática auspiciada pelo MEC/CNE. 

Porém, estudiosos desta temática, no Brasil, vêm tentando alertar e esclarecer sobre a 

epistemologia da prática proposta pelo contexto legal das reformas. Os esforços teóricos 

caminham na direção de reconhecermos o risco de novamente ajustarmos à racionalidade 

técnica capitalista que direcionou (e ainda direciona) o paradigma de formação para o trabalho 
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pedagógico. No que toca ao discurso da competência, os olhares críticos dos que debatem esta 

temática o vêem como roupagem nova do tecnicismo e do positivismo (controle/avaliação) do 

trabalho do professor e de sua formação (PIMENTA, 2002).  

Por outro lado, Scheib (2002) diz que este discurso “vincula-se à produtividade e ao 

pragmatismo, nos quais educação se confunde com informação e instrução, com a preparação 

para o trabalho, distanciando-se do seu significado mais amplo de humanização, de formação 

para a cidadania" (p.53). Ideologicamente, não para formar o cidadão capaz de pensar e 

propor mudanças também de ordem social, mas tão somente para operar na resolução de 

problemas, frente à sociedade da informação. Isso talvez se explique por que o professor é 

convocado pelo Estado para responder às demandas das transformações sociais. 

Não negamos a importância de adequações da formação profissional ao contexto 

sociohistórico que atenda aos desafios da contemporaneidade. Mas pensamos que o atual 

modelo de formação docente pode estar justificando normas e princípios vigentes, já 

cristalizados em nossa sociedade, como o paternalismo, a subserviência, o individualismo, a 

tecnocracia, assim como o controle social.  Discurso que já foi cristalizado pela racionalidade 

técnico-científica e que precisa ser superado. 

Ressalte-se que, apesar de o discurso das reformas de ensino efetuado nas últimas 

décadas reprimir o caráter técnico da racionalidade pedagógica, a literatura alerta para o fato 

de ela estar ressurgindo. Agora de forma muito mais elaborada, evidentemente. Se sua 

presença foi encontrada nos sistemas educativos com clara orientação conservadora e técnica 

em diferentes países do mundo, conforme atestam Diniz Pereira e Zeichner (2002), faz-se 

mister analisar como as atuais reformas estão incidindo na formação dos professores aqui no 

Brasil, embora Therrien e Silva (2007) já tenham identificado alguns avanços. Porém os 

autores afirmam: a racionalidade técnica resiste.  

Porém, esta racionalidade que foi refutada pelos frankfurtianos6, por si e em si, não 

ofereceu nem oferece uma solução para os problemas da sociedade nem para os problemas 

das práticas sociais, como a prática educativa, por exemplo. Também foi examinada 

severamente por Schön (2000). Ao criticar que as universidades dicotomizam teoria e prática; 

faculdade e local de trabalho; inadequação com a pesquisa científica e competência 

profissional, pressupõe que a crise nas profissões está arraigada nesta epistemologia da 

6 A Escola de Frankfurt foi um movimento intelectual cuja origem remonta ao início do século XX, que buscou a 
compreensão do fim do sonho revolucionário e a ascensão do totalitarismo, partindo de uma explicação de cunho 
metafísico: a constituição do conceito razão. Os frankfurtianos fundam uma Teoria Social Crítica reveladora dos 
antagonismos dos conceitos econômicos, cuja razão desemboca na infelicidade humana. 
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prática7 dominante. Com efeito, à luz de uma teoria crítica da modernidade já não se pode 

efetuar análises dos processos sociais, sobremodo a educação, tomando como referência 

apenas a racionalidade técnica e científica. Outras racionalidades são projetadas pelas novas 

teorias que autenticam a análise social do mundo globalizado e por concepções de educação e 

currículo escolar fundamentadas na visão pós-estruturalista. Elas constituem um esforço para 

a obtenção de alternativas curriculares e metodológicas, para formar um trabalhador menos 

alienado e mais qualificado para a inclusão no mercado.  

De fato, a transformação manifestada pelo conhecimento no mundo contemporâneo e 

pelas novas exigências educacionais concentra uma nova racionalidade do movimento de 

ensinar, de aprender, de formar e instruir que requer um professor competente,8 tanto no 

domínio da matéria como na transformação didática desta mesma matéria. Exigências que 

demandam implacavelmente, o conhecimento do aluno, do conteúdo e dos procedimentos, 

mediado pela ética. Requer igualmente novos motivos, novas habilidades cognitivas, como a 

criatividade, mais capacidade de pensamento abstrato e flexibilidade de raciocínio, assim 

como capacidade de reflexão, de pesquisa e mudança de atitude. Dito de outra forma, o 

mundo contemporâneo manifesta um novo paradigma de formação docente geral e 

profissional. Uma formação que presume, entre outros aspectos, conhecer (para refletir com 

maturidade) os processos de aprendizagem e das formas do aprender a aprender, o domínio da 

linguagem, o desenvolvimento de competências comunicativas e capacidades criativas e 

também política para a análise de situações contigenciais.  

Portanto, pressupõe uma cultura pedagógica, na acepção de Sacristán (1999b), que se 

não for subjugada com profundidade não podem ensiná-la, sequer em níveis elementares. 

Uma cultura cuja ausência impede a existência de uma aprendizagem significativa, duradoura 

e emancipatória. Segundo afirma Libâneo (2004, p.5): 

Se é preciso que o aluno domine solidamente os conteúdos, o professor precisa ter, 
ele próprio, esse domínio. Se os alunos precisam desenvolver o hábito de raciocínio 
científico, que tenham autonomia de pensamento, o mesmo se requer do professor. 
Se quisermos alunos capazes de fazer uma leitura crítica da realidade, o mesmo se 
exige do professor. Se quisermos lutar pela qualidade da oferta dos serviços 
escolares e pela qualidade dos resultados do ensino, é preciso investir mais na 
pesquisa sobre formação de professores. 

7 O autor compreende a epistemologia da prática como “um modelo de conhecimento profissional”. 
8 Por professor competente estamos entendendo aquele capaz de efetuar a práxis pedagógica com base em 
saberes, como os disciplinares, os curriculares e os pedagógicos, pautada em uma autonomia 
refletida.
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Isto significa que, em seu trabalho docente, na ecologia de sala de aula, o professor 

formador deve manifestar o ideário da pedagogia elaborada, ou a cultura docente. No entanto, 

como assevera Therrien (2004, p.2): 

Os atuais formadores de formadores (professores de licenciaturas) na sua grande 
maioria não são formados para a docência. Não há domínio do saber ensinar, 
enquanto formação pedagógica profissional, tanto por parte dos professores com 
formação nos campos disciplinares específicos das ciências naturais e das ciências 
humanas, como por parte de grandes contingentes de professores de licenciaturas em 
pedagogia, ou seja, de licenciatura para os anos iniciais do ensino fundamental e 
para a educação infantil. 

Em outras palavras, os formadores de professores dominam a matéria de seus 

respectivos campos disciplinares, mas não dominam os processos e condições da 

transformação pedagógica da matéria a ensinar. As considerações deste autor reforçam nossa 

inquietude. Ora, se eles não dispõem de um repertório de saberes da docência, que perfil terá 

o professor a ser formado? Estarão concebendo-o como técnicos do ensino, transmissores de 

conhecimentos? Se assim for, a racionalidade que perpassa as ações dos professores é 

meramente técnica. Esta racionalidade – aliada a uma concepção de ensino tradicional – tem 

trazido sérias conseqüências para a educação no País.

Com efeito, em reportagem divulgada no Jornal Nacional9 sobre os resultados funestos 

da avaliação de desempenho das escolas públicas do Ensino Básico, feita recentemente pelo 

Ministério da Educação, menos de 1% das 27.295 escolas de 1ª a 4ª série obteve desempenho 

comparável ao das escolas de países desenvolvidos10. No Nordeste, apenas três escolas com 

média de país desenvolvido. Nas escolas de 5ª a 8ª séries, de 18.653, menos de 0,5 % (apenas 

62) obtiveram a média exigida.  

Temos consciência de que este fenômeno brasileiro não advém apenas de fatores 

sociais, econômicos e políticos. Por isso, é indubitável que o atual modelo educacional do 

País e o modelo de formação para o trabalho docente precisam mudar de fato.  

Neste sentido, é importante que a pesquisa educacional focalize suas lentes para o 

projeto de formação para o trabalho docente nas universidades, olhando, sobremodo, 

racionalidade pedagógica do professor formador. Através dela, é possível conseguirmos 

subsídios para entender qual a epistemologia da prática que está sendo difundida para aqueles 

9 Disponível em: <http://jornalnacional.globo.com/Jornalismo/JN/0,,AA1570293-3586-691944,00.html>. 
Acesso em: 22 jun. 2007. 
10  As escolas que se encontram em 1% tiveram índice igual ou superior a 6 (seis) no índice exigido para 1ª a 4ª 
séries no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). De 5ª a 8ª o índice é menor (5,5). 
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profissionais que, no futuro, serão responsáveis pela formação da cidadania no País. Porém, 

apesar de há mais de uma década este modelo vir sendo discutido e ainda que recentemente 

tenha sido legalmente reformulado, são parcos os estudos sobre a forma como as diretrizes se 

legitimam na prática. Razão pela qual entendemos ser necessário conhecer a perspectiva de 

formação dos próprios formadores de professores, do ponto de vista dos coordenadores das 

licenciaturas.   

Sob este enfoque, ainda que admitindo a modéstia das pesquisas que envolvem o 

formador de professores, não se pode deixar de mencionar que esta categoria ganha destaque 

quando o tema é formação docente. Sobre isso Gonçalves e Gonçalves (1998), ao observarem 

o alto índice de evasão na Licenciatura de Matemática na Universidade Federal do Pará, 

listaram aspectos que contribuíam negativamente para a formação de professores. Foram 

apontados: livros-textos excessivamente teóricos, despreparo dos docentes para as novas 

metodologias e recursos didáticos – prática pedagógica tradicional – uso exclusivo do quadro 

de giz. Os autores acreditam que “falta ao professor universitário uma formação que lhes 

possibilite trabalhar o conteúdo de sua disciplina de tal modo que o aluno seja capaz de 

aprendê-la” (p.127). Falta saber transformar a matéria para torná-la acessível ao aluno sendo, 

portanto, desprovido da ferramenta principal do seu ofício: o saber pedagógico. A voz da 

nossa experiência concorre para reforçar esta afirmação quando ouvimos desabafos de alunos 

acerca dos professores, especialmente sobre os recém-doutores, queixando-se de que eles 

“não sabem ministrar aulas”. 

Para reforçar este raciocínio, merece a atenção o trabalho de Lang (2003) sobre o 

reconhecimento do ofício. O autor encontrou ambigüidades11 na identidade dos professores 

formadores, concluindo que o trabalho dos formadores é socialmente mal-definido. Mello 

(2001) vem corroborar este pensamento ao refletir que esta indefinição aqui no Brasil é 

percebida logo no ingresso do aluno de Licenciatura, cujas expectativas são de seguirem 

como especialistas de áreas específicas, e dificilmente como professores. Para a autora, os 

professores formadores que atuam nesses cursos, quando de instituições de qualidade, estão 

mais preocupados com suas investigações do que com o ensino em geral. Zeichner (apud 

LIBÂNEO, 2001) conclui esta idéia afirmando que certos formadores de professores estariam 

mais preocupados com suas carreiras, suas pesquisas e seus artigos do que com seus alunos, 

futuros professores, ou com seus parceiros de profissão ou com a disciplina que ministram 

(grifo nosso). 

11 Em sua pesquisa, alguns se consideram professores, outros mais formadores que professores e outros 
pesquisadores-professores. 
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Tais estudos nos dizem que, não obstante a categoria “formador de professores” ou 

metaformadores12 ser de grande peso para a compreensão de processos de formação docente, 

ainda permanece protegida por invólucro. Talvez decorrente da própria tradição da academia, 

cujas pesquisas são direcionadas às escolas. Sob este enfoque, é plausível que através do 

conhecimento da racionalidade pedagógica dos professores dos Cursos de Licenciatura, haja a 

possibilidade de contribuir também para elucidá-la. 

A partir dessas evidências justapostas às nossas experiências e considerando que toda 

ação docente tem racionalidade que pode ser vista como pedagógica, delimitamos o problema 

de pesquisa, a saber: – Que racionalidade pedagógica perpassa a ação e a profissão dos 

professores formadores da Universidade Federal do Piauí?

Considerando que a racionalidade pedagógica, enquanto categoria geral de estudo, 

assenta-se na pluralidade de saberes manipulados na ação docente, e tem como princípio a 

formação e instrução dos alunos, a nossa abordagem predispunha-se à epistemologia 

(conhecimento profissional dos professores formadores). Neste aspecto ao examinarmos mais 

apuradamente a literatura atual, identificamos uma vasta produção13 nacional e estrangeira 

direcionada para uma linha atual de investigação: a epistemologia da prática, ou saberes 

docentes, cuja temática comungou com os nossos interesses. 

1.3 Campo de estudo 

Nossa investigação nos reporta tanto ao campo da formação docente como ao campo 

do trabalho docente ou da pratica educativa. O primeiro compreende a formação inicial e 

continuada, vinculada ao processo de construção de identidade. Identidade que, segundo 

Pimenta e Anastasiou (2002), envolve a dimensão epistemológica (saberes), e a dimensão

profissional (prática interventora, direcionada para a construção de consciência rumo à 

práxis). O segundo campo corresponde a uma das categorias fundamentais da atividade 

humana, que se concretiza na prática educativa que foi, e ainda é, concebida à base de 

racionalidades que dominam a nossa cultura; perfiladas por Giroux (1987) como 

racionalidades técnica, hermenêutica e emancipatória. Cada uma delas requer a mobilização 

de um saber ou de saberes específicos: saber moral e objetivo para o técnico; saber prático, 

12 Professores formadores de professores. 
13 Nesta linha, identificamos teóricos como: Sacristán (1998; 1999); Nóvoa (1999); Giroux (1997); Damasceno e 
Therrien (2000); Tardif (2002); Candau (2000), entre outros. 
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habilidade pessoal, reflexividade e ética para a hermenêutica; e saber racional, interpessoal e 

crítico para a emancipatória.  

Como nosso empenho é desvelar a racionalidade da prática educativa dos professores 

formadores, estamos penetrando no âmbito de uma temática recente denominada 

epistemologia da prática docente, ou saberes docentes, cujo interesse é identificar a natureza 

e os saberes utilizados realmente pelos professores no seu cotidiano profissional (TARDIF, 

2002). Se sua finalidade é evidenciar os saberes que estão sendo produzidos no processo de 

formação, igualmente se interessa pela racionalidade que move as ações pedagógicas. 

Considerando o paradigma que a fundamenta (técnico, pratico ou emancipatório) ela define os 

saberes profissionais a serem apreendidos. 

De acordo com este autor: 

Os saberes profissionais dos professores parecem ser [...] plurais, compósitos, 
heterogêneos, pois trazem à tona, no próprio exercício do trabalho, conhecimentos e 
manifestações do saber-fazer e do saber-ser bastante diversificados e provenientes 
de fontes variadas, as quais podemos supor também que sejam de natureza diferente 
(TARDIF, 2002, p. 61). 

Estes saberes, identificados pela literatura pela diversidade de uso com que se 

manifestam no saber-fazer e saber-ser dos professores, foram cartografados como saberes 

disciplinares, profissionais e curriculares e de experiência. Therrien e Loiola (2003), por 

exemplo, conceituam os saberes profissionais como sendo produto de mediação entre os 

saberes científicos e didático-pedagógicos do professor e de sua ação pedagógica. Eles 

fundamentam o enquadramento antecipador e metacognitivo da ação. São, portanto, saberes 

da ação e da profissão, constituídos no trabalho e pelo trabalho que podem abranger desde 

concepções sobre a prática pedagógica, ideologias da forma de saber fazer e técnicas; são 

plurais, diversificados.

Acreditamos que os saberes docentes ou profissionais, no universo da prática 

educativa ou do trabalho docente, apresentam-se como princípios ou concepções provenientes 

de vivências e de reflexões racionais e normativas que conduzem a um modelo de formação 

docente. Haja vista serem resultantes da reflexão, significa dizer que são fundamentados em 

uma racionalidade, ou seja, em uma forma intencional de ação que são orientadas para um 

projeto de formação e de instrução. Portanto, as categorias “racionalidade e saber” estão 

intimamente ligadas, uma vez que o pensamento se move diante de um quadro de referências 

para determinar as ações. Por este motivo, a racionalidade situada na ecologia da sala de aula 

pode ser definida como pedagógica, porque se movimenta dentro de um quadro teórico 

advindo do ideário pedagógico. Assim sendo, ela é relativa à maneira como os professores 
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formadores significam suas ações e configuram a prática educativa, esculpindo nela seus 

valores e suas visões de mundo.

Nesta perspectiva, é importante que a pesquisa educacional focalize suas lentes para o 

projeto de formação para o trabalho docente nas universidades olhando, sobremodo, a 

racionalidade pedagógica do professor formador. Através dela, é possível conseguirmos 

subsídios para entender qual a epistemologia da prática está sendo difundida para aqueles 

profissionais que no futuro serão responsáveis pela formação da cidadania. 

Por exemplo, quando o professor precisa tomar uma decisão para encaminhar as 

atividades educativas em prol do sucesso do ensino e da aprendizagem, ele utiliza uma 

racionalidade e manipula saberes. Estes saberes comportam uma teoria da educação e 

dimensionam a racionalidade pedagógica de sua prática. Este quadro conceitual (saberes), que 

serve de plataforma para guiar as ações docentes, estamos denominando de racionalidade 

pedagógica, sinaliza uma epistemologia da prática. Deste modo, quando pensamos em 

analisar a racionalidade pedagógica do professor formador, estamos querendo identificar as 

razões em que ele fundamenta suas ações, as concepções que ele tem de sua prática, de seus 

alunos, da disciplina que ensina, enfim das categorias pertinentes a seu ofício. O foco de saber 

neste sentido não se refere ao aspecto cognitivo do ponto de vista processual, nem está 

centrado no sujeito, mas na intersubjetividade que concentra as razões públicas que ele tenta 

validar através de um pensamento, uma proposição, uma expressão verbal, uma asserção. O 

nosso enfoque, portanto, “é discursivo, argumentativo, cujo objetivo é associar a 

racionalidade pedagógica dos sujeitos aos discursos [...] e atos para os quais os docentes são 

capazes de apresentar razões”, como bem nos fala Tardif (2002, p. 206).   

Portanto, estudar a racionalidade pedagógica dos formadores de professores é desvelar 

a forma como estes orientam e compreendem a prática de formação para o trabalho docente. 

Sob este aspecto, estaremos revelando, um paradigma subjacente ou um modelo aproximado, 

um certo padrão de formação docente que perfila um determinado tipo de professor para a 

Educação Básica.

Nosso objetivo não é buscar uma base de conhecimentos que fundamentam o trabalho 

docente nas licenciaturas para universalizá-los e uniformizá-los. Mas sim buscar uma 

epistemologia da prática de formação para o trabalho docente, através do discurso que 

explicita a ação destes metaformadores situadas na ecologia de sala de aula uma vez que ela 

fomenta o saber ser e o saber fazer.

Reiteramos que a intenção de investigar a racionalidade pedagógica da ação e 

profissão da docência superior não é para controlá-la; mas para elucidá-la; pois pensamos que 
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“assumir como orientação pedagógica que o professor forma, agindo, praticando, ouvindo 

pode mudar imagens tão internalizadas sobre a função da escola” (ARROYO, 2000, p.157) ou 

da universidade (grifo nosso). Este é também o alerta de Cachapuz (2002), ao examinar que, 

no atual estágio da investigação educacional, está faltando uma revisão no ensino 

universitário, que tenha como ponto de partida os problemas concretos do ensino, sentidos 

pelos próprios docentes. Assim, cremos também estar conhecendo não só perfil de professor 

da educação básica que a universidade está formando, mas o próprio perfil dos formadores de 

professores, na perspectiva dos sujeitos investigados.

Acreditamos que esta investigação, mesmo utilizando as lentes de pesquisas já 

realizadas sobre a epistemologia da prática, constituirá um olhar diferenciado, por tratar-se da

epistemologia da prática docente no ensino superior. Um olhar que se acrescentará ao ideário 

da formação do professor na perspectiva epistemológica do lócus universitário, o que já o 

torna um olhar a mais e que faz desta pesquisa relevante.   

Neste aspecto estaremos colaborando para legitimar, explicitando e publicizando a 

epistemologia da prática que fundamenta a ação pedagógica do professor no ensino superior. 

Além disso, um estudo desta natureza poderá fornecer embasamento para a reflexão da prática 

docente no ensino superior, acrescentando o debate sobre o papel da Universidade para o 

século XXI.  Da mesma forma, pode ainda fundamentar os estudiosos interessados nas novas 

diretrizes curriculares para a formação de professores da educação básica, o que certamente 

resultará em melhoria da qualidade dos serviços que a Universidade presta à sociedade. 

Outrossim, um estudo neste porte abraça a dimensão pedagógica sob a qual as universidades 

devem ser avaliadas, podendo ser registrado no âmbito das investigações que se interessam 

pelos saberes dos docentes, por seu trabalho e sua formação. Enfim, poderá ser de interesse de 

todos os que se preocupam com o desenvolvimento profissional dos professores de modo 

geral.

Contudo, pesquisar a formação de professores no circuito universitário não é tarefa 

comum; segundo pondera Sacristán (1998), os próprios professores/pesquisadores não 

costumam falar sobre sua prática. Este foi o desafio que enfrentamos ao propor respostas para 

questões que atendam aos objetivos da pesquisa, ambos expostos a seguir. 
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1.4 Questões e objetivos da pesquisa 

1.4.1 Questões norteadoras 

- Que racionalidade articula o saber do formador de professor dando sentido e direção 

a sua ação? 

- Qual o sentido da ação pedagógica daqueles que formam para o ofício de ser 

professor?  

- Que concepções de aluno, professor, ensino, aprendizagem, educação e 

conhecimento fundamentam a racionalidade pedagógica dos formadores de 

professores?

- Quem são os professores formadores de professores da Universidade Federal do 

Piauí? 

 - Qual o perfil do professor que está sendo formado pela Universidade Federal do 

Piauí? 

1.4.2 Objetivo geral 

- Analisar a racionalidade pedagógica que perpassa a ação educativa dos formadores 

de professores dos cursos de licenciatura da Universidade Federal do Piauí. 

1.4.3 Objetivos específicos 

- Identificar a racionalidade que articula o saber do formador de professor dando 

sentido e direção a sua ação.

- Evidenciar o sentido da ação pedagógica dos formadores de professores. 

- Identificar as concepções de aluno, professor, ensino, aprendizagem, educação e 

conhecimento que fundamentam a racionalidade pedagógica dos formadores de 

professores.

- Descrever os professores formadores de professores da Universidade Federal do 

Piauí.

- Caracterizar o perfil do professor que está sendo formado pela Universidade Federal 

do Piauí. 
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Orientados por tais objetivos definimos o lócus de estudo e caminho a ser percorrido, 

ou a metodologia utilizada na investigação.  

1.5 Lócus de estudo 

O nosso lócus de investigação foi a Universidade Federal do Piauí14 no Campus 

Ministro Petrônio Portella, em Teresina-PI.  

Nesta perspectiva, e em decorrência de determinações temporais, fizemos um recorte 

demarcando como área de investigação os Cursos de Licenciatura da UFPI, que, em seus 

respectivos domínios, isto é, do centro responsável pela gestão de cada curso sob tutela da 

Pró-Reitoria de Ensino e Graduação (PREG), discriminamos no Quadro 1, a seguir. 

Nome do Curso Domínio 

1 Educação Artística                
2 Pedagogia                              
3 História                                  
4 Geografia                               
5 Filosofia                                 
6 Ciências Sociais                     
7 Letras                                     
8 Matemática                            
9 Física                                      
10 Química                               
11 Ciências Biológicas             
12 Educação Física                   

Centro de Ciências da Educação – CCE 
Centro de Ciências da Educação - CCE 
Centro de Ciências Humanas e Letras - CCHL 
Centro de Ciências Humanas e Letras - CCHL 
Centro de Ciências Humanas e Letras - CCHL 
Centro de Ciências Humanas e Letras - CCHL 
Centro de Ciências Humanas e Letras - CCHL 
Centro de Ciências da natureza - CCN 
Centro de Ciências da Natureza - CCN 
Centro de Ciências da Natureza - CCN 
Centro de Ciências da Natureza - CCN 
Centro de Ciências da Saúde - CCS 

Quadro 1 – Cursos de Licenciatura da UFPI. 
Fonte: Elaboração da Autora. Teresina, 2006. 

Há, portanto, a existência de doze Cursos Licenciatura na UFPI, sendo seis deles 

ofertados em forma de bacharelado.  No interior destes cursos, estão dispostos 391 

14 Constituída pelo encampamento das escolas existentes em Teresina (Cursos de Direito (1931), Filosofia, 
Letras, História, Geografia (1964), Odontologia (1961), Medicina (1968), Matemática e Física) e Parnaíba 
(Administração de Empresas, em 1968) criadas por iniciativa privada a priori e depois estadualizadas e 
finalmente federalizadas. Foi instituída nos termos Lei n. 5.528, de 11 de novembro de 1968 e oficialmente 
instalada em 12 de março de 1971. É uma jovem universidade em expansão, que vem cumprindo sua missão de 
geradora e transmissora de conhecimento no sertão piauiense. Função da qual tem recebido o reconhecimento da 
sociedade, fruto do elevado grau de competência dos docentes, adquirido pelo aprimoramento contínuo exigido 
pela vida acadêmica. Seu caráter multi campi propaga-se de Norte a Sul do Estado: Campus Ministro Petrônio 
Portella, em Teresina; Campus Ministro Reis Veloso, em Parnaíba; e Campus do Junco, em Picos. A UFPI 
também engloba três Colégios Agrícolas (Teresina, Floriano e Bom Jesus), ofertando cursos de Graduação de 
áreas diversificadas. Ainda em 1971, inicia o curso de Licenciatura em Ciências da Educação, em 1971, com a 
Resolução n. 30/74, instituindo as habilidades e o perfil dos profissionais de Licenciatura em Ciências. Neste 
sentido, ao concluir o curso, eles deveriam estar aptos a ministrar aulas de Ciências no Ensino Fundamental, e 
conforme a habilidade escolhida: Matemática, Física, Biologia ou Química no Ensino Médio. Disponível em: 
<http//:www.ufpi.br>. 
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professores, conforme se pode ver na Tabela 1. Destes, de uma população de 391 professores, 

244 são professores efetivos, e 147 são professores substitutos. É relevante destacar que, no 

DMTE (Departamento dos Métodos e Técnicas de Ensino), o número de professores 

substitutos ultrapassa o número de professores efetivos. 

Na Tabela 1, a seguir, encontramos uma distribuição do universo pesquisado de forma 

bastante diversificada seja em relação ao domínio, seja em relação ao curso; e, ainda que não 

tenha referência à disciplina, este é um fator que deve ser considerado. Embora esteja 

evidente a diversidade de sujeitos e seus respectivos campos de atuação, não se pode negar 

que eles possuem uma peculiaridade, a de serem professores formadores de professores da 

UFPI. Dada a amplitude da população a ser investigada, precisávamos definir 

intencionalmente os sujeitos. Como nosso pano de fundo teórico é a epistemologia da prática 

para o trabalho docente, o contexto histórico das reformas da formação docente emanadas 

pelo CNE/MEC foi tomado como referência.  

                            Tabela 1 – Cursos, Centros de Domínios e Número de Professores. 

Nº de professores Licenciaturas Centro de Domínio 
Efetivos Substitutos Total

Educação artística CCE 19 04 23
DEFE 25 18 43

Pedagogia DMTE CCE 21 35 56
Ciências Sociais CCHL 15 13 28
Filosofia CCHL 15 01 16
Geografia CCHL 11 05 16
História CCHL 16 04 20
Letras CCHL 27 17 44
Biologia CCN 21 03 24
Física CCN 17 07 24
Química CCN 22 20 42
Matemática CCN 18 18 36
Educação Física CCS 17 02 19

! 244 147 391 

Fonte: Elaboração da Autora. Teresina, 2006.  

Mediante as determinações legais destes órgãos, particularmente, A UFPI, desde 2004, 

foram organizados – através de seminários – encontros e fóruns para debater, em meio a 

discussões acirradas, a adaptação a um novo modelo de formação docente, vivenciando um 

processo de maneira intensa do qual fomos observadores participantes. Esta primeira inserção 

no campo foi decisiva para a escolha dos sujeitos. Na oportunidade em que foram 

estabelecidas as comissões de cada curso e as discussões realizadas em fóruns, observamos 

que os coordenadores, além de serem formadores de professores representavam um perfil de 
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bons informantes15. O critério seletivo foi definido em função do envolvimento dos 

professores nos debates acerca da reforma curricular das licenciaturas. A forma como eles 

assumiam a defesa calorosa de suas idéias e o compromisso,16 evidenciado com os rumos da 

formação docente na Universidade; além do que eram os responsáveis diretos pelas 

elaborações documentais no âmbito de seu curso, apoiaram nossa decisão por escolhê-los. 

Diante disso, elegemos como nossos colaboradores estes professores que coordenam os 

Cursos de Licenciatura da Universidade Federal do Piauí. Como já tínhamos nos aproximado 

gradualmente dos sujeitos, não foi surpresa todos aceitarem colaborar satisfatoriamente com o 

nosso estudo. Nesse caso, o grupo pesquisado é composto de 12 (doze) formadores de 

professores, que são os coordenadores dos Cursos de Licenciaturas da UFPI, e representam 

ricamente a complexidade do campo de formação de professores. Destes, 5 (cinco) são do 

sexo feminino e 7 (sete) do sexo masculino, com faixa etária variando de 35 (trinta e cinco) a 

56 (cinqüenta e seis) anos; e tempo de serviço entre  5 (cinco) e 37 (trinta e sete) anos. 

1.6 Metodologia 

Diante da complexidade do nosso objeto epistêmico as nossas opções teórico-

metodológicas não poderiam deixar de repousar na esteira da abordagem da pesquisa 

qualitativa,17 cujo enfoque se aproxima da etnometodologia. É qualitativa porque não é 

possível estudar a racionalidade pedagógica de forma fragmentada tendo em vista seus 

componentes apresentarem-se complexos no contexto diário. Ao invés disso, fornece uma 

visão holística do fenômeno investigado, levando em conta a relação de reciprocidade entre 

seus componentes diante da totalidade da situação. A preferência por este tipo de estudo 

reside no fato de que o saber construído pelo professor sedimenta-se nas situações reais de sua 

prática, relacionada ao tipo de aluno que tem às condições e aos recursos institucionais, bem 

como às concepções que geram do seu trabalho (ANDRÉ, 1995). Etnometodológica porque o 

15 Morse (1979) citado por Flick (2004) define como critérios para identificar o bom informante o conhecimento 
e a experiência sobre o objeto de estudo e a capacidade de reflexão e articular, dispor de tempo e desejar 
participar da pesquisa.  
16 Isso não significa que os outros professores não tivessem compromisso. No entanto, assistimos lentamente a 
um esvaziamento dos auditórios, quando, na verdade, deveria ter a participação maciça dos formadores de 
professores. Afinal estava-se decidindo o perfil do aluno a ser formado. 
17 Tochon (1992 apud GAUTHIER et al., 1998) diferencia as metodologias qualitativas das quantitativas pelos 
critérios de avaliação dos resultados. As qualitativas atendem a critérios de cientificidade, tais como: a 
veracidade (adequação entre descrição e experiência); transferenciabilidade (possibilidade de aplicação do caso 
em outros contextos e possibilidade de que os leitores se reconheçam ou reconheçam outros no que lhes é 
exposto). As metodologias quantitativas assumem como critérios de cientificidade a validade, a fidelidade e a 
capacidade de generalização.
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objeto de estudo impõe a realização de uma pesquisa de campo, em que os dados serão 

coletados em sua fonte natural, in loco, não para serem testados, mas sim interpretados e 

conceitualizados. Além disso, a etnometodologia, segundo Coulon (1987), permite 

compreender como os membros de um grupo dão significado às suas práticas em um contexto 

específico. Caracteriza-se por estudar o etnométodos que os atores utilizam no seu dia-a-dia, 

que lhes permitem viver juntos, inclusive de maneira conflitiva, e que regem as relações 

sociais que eles mantêm entre si. Neste caso, através das ações e das interações, os 

professores formadores fazem suas escolhas e realizam seu trabalho, na tentativa de torná-lo 

um todo coerente e significativo, caracterizando uma forma de racionalidade mais ou menos 

padronizada. De modo geral, a etnometodologia consiste na pesquisa empírica dos métodos 

que o indivíduo usa para dar sentido às suas ações cotidianas ao mesmo tempo em que agem, 

decidem, executam, o que segundo Garfinkel (apud COULON, 1995) é característico de uma 

racionalidade oriunda das descrições reflexivas produzidas pelos membros de um grupo.   

Para efetuarmos a investigação, em princípio, mantivemos contato com os 

coordenadores para expor nossa proposta de estudo e sua relevância para o campo educativo, 

e solicitar a colaboração deles como sujeitos da investigação. Nesta oportunidade, recolhemos 

documentos que subsidiariam nosso trabalho, como, por exemplo, o número de professores e 

resoluções da UFPI. No segundo momento, foi efetuada aplicação dos questionários18.

Posteriormente, mediante reuniões agendadas previamente, conforme a disponibilidade dos 

sujeitos, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas19. Tais entrevistas foram gravadas e 

depois transcritas por nós, onde já realizamos uma primeira leitura dos dados. Portanto, a base 

metodológica da nossa investigação é a entrevista (Apêndice C) complementar às informações 

geradas pela aplicação dos questionários (Apêndice B). A idéia de manter o questionário foi 

para coletar dados demográficos dos sujeitos, juntamente com outros elementos que 

permitissem traçar o perfil dos sujeitos. Isso nos possibilitou também reduzir as questões da 

entrevista para não consumir muito do tempo destes profissionais que, além de se dedicarem à 

pesquisa, ao ensino, à orientação e à extensão, desempenham a função de coordenação, a qual 

18 Esta constituiu a fase mais difícil da pesquisa, em virtude de os sujeitos alegarem tempo para responder ao 
questionário. Alguns deles o fizeram por e-mail. Estes foram mais rápidos.  Nesta fase, foi preciso persistência e 
paciência para recolher todos os instrumentos, mas nunca sob pressão, uma vez que nossa intenção foi manter 
uma interação coerente entre sujeitos e pesquisadora. Por isso compreendíamos cada explicação dos sujeitos 
sobre a impossibilidade de ter respondido ao questionário na ocasião de nossas visitas agendadas. 
19 Segundo May (2004), as entrevistas geram compreensões ricas das atitudes e experiências, valores e 
sentimentos das pessoas. As estruturadas guiam-se por um questionário naturalmente uniforme e enfatiza o papel 
neutro do entrevistador. As semi-estruturadas dão maior liberdade ao entrevistador para aprofundar a 
compreensão do conteúdo. Além disso, elas permitem ao entrevistado maior flexibilidade para apresentar suas 
opiniões (FLICK, 2005). 
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demanda tempo extra para cumprir a burocracia institucional. Tais instrumentos foram 

testados e revisados antes de serem aplicados aos sujeitos.   

Com o grande volume de dados empíricos coletados, mas não estruturados, decidimos 

que a melhor forma de analisá-los seria com o auxílio do sistema CAQDAS20 (Computer-

Aided Qualitative Data Analiysis Software) que auxilia a decodificação de textos. Segundo 

Becker (2001), o uso este dispositivo apresenta duas vantagens: a economia de tempo e de 

custos, bem como a possibilidade de explorar minuciosamente e de forma prática as relações 

entre os dados. A outra vantagem é que ele oferece uma estrutura formal que auxilia a 

construção conceitual e teórica dos dados. Assim, utilizamos o NUD*IST, um programa de 

análise de dados qualitativos que tem como princípio a codificação de texto. Este texto foi 

minuciosamente tratado a priori por nós enquanto pesquisadora, permitindo-nos realizar uma 

leitura flutuante21 do material coletado, iniciando a primeira etapa do processo de análise dos 

dados. Posteriormente, o documento foi exportado para o programa que auxiliou na análise 

textual, seja linha a linha, seja por parágrafo ou sentenças – denominadas de unidade de texto 

– que foram codificadas e categorizadas, formando uma genealogia de categorias. Conforme 

dissemos, o NUD*IST apenas auxilia; sua vantagem maior é a velocidade com que os dados 

são gerados, manuseados, buscados e exibidos em forma de links (FLICK, 2005). Além do 

que facilita a exportação destes dados para outros programas, como o Inspiration,22 cuja 

utilização nos auxiliou no desenho dos nós principais (categorias) que formatam a 

racionalidade pedagógica dos professores formadores, como mostra a Figura 1.  

20 Software de Análise de Dados Qualitativos com o Auxílio do Computador. 
21 A leitura flutuante permite ao pesquisador compreender a estrutura geral do texto, transformar suas intuições 
em hipóteses a serem validadas ou não pelas etapas consecutivas, e extrair critérios de classificação dos 
resultados obtidos em categorias de significação (ROCHA e DEUSDARÁ, 2005). 
22 Programa de organização de mapas mentais, excelente para produção de organogramas, figuras, e 
apresentações em slides.
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Figura 1 – Desenho das Categorias que compõem o estudo da racionalidade pedagógica.
Fonte: Elaboração da Autora. Teresina, 2006. 

A partir da categorização, demos início ao processo de interpretação dos dados. Na 

literatura, existem muitos designs de análise de dados. Minayo (1994), por exemplo, apresenta 

uma proposta dialética, denominada método hermenêutico-interpretativo, em que a fala dos

autores é determinada por um contexto histórico. Segundo Andrade e Silva (2003), a 

hermenêutica pressupõe compreensão de um sentido pela intuição e pela razão através de um 

diálogo. A compreensão é o movimento da razão (de certa pessoa) que tem como finalidade

apreender, subjetivamente o que outra pessoa pensou. Isso significa que, na medida em que se 

conhece o modo de pensar e falar do outro, torna-se mais fácil entendê-lo, sendo o diálogo o

meio indispensável de apreensão. Sob esta perspectiva, a compreensão condensa dois 

aspectos: o lógico e o pessoal. O lógico permite a compreensão do conteúdo racional do 

enunciado; a compreensão pessoal possibilita compreender a pessoa que se mostra no 

enunciado. Guiados por este argumento, a nossa primeira atitude diante de cada unidade do 

texto (fala dos sujeitos) foi tentar compreender o que estava escrito, o sentido que o texto 

estava mostrando. Ao proceder assim, estávamos também observando a pessoa do professor e

como ele significa suas ações, o que nos permitiu construir sua identidade. Gadamer (2002) 

ressalta que, quando procuramos compreender um texto, nos transferimos para o pensamento

do seu autor. Neste sentido, a nossa compreensão amplia os argumentos e nosso esforço é de 

participar das idéias contidas no texto, ou seja, estabelecer um acordo quanto ao que estava 

escrito, mantendo sempre a postura de receptividade quanto a sua alteridade. A este 

procedimento o autor chama de consciência hermenêutica que “não pressupõe neutralidade, 
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quanto à coisa, incluindo apropriações seletivas das próprias opiniões e preconceitos23”

(p.76). Isso significa que a objetividade da hermenêutica esta relacionada às hipóteses que o 

interpretador (investigador) elabora previamente. Dito de outra forma, a hermenêutica permite 

compreender objetivamente a linguagem, seja a falada seja a escrita; e esta compreensão, 

mesmo mesclada pela subjetividade do observador, não deixa de ser objetiva porque também 

expressa o conteúdo racional do enunciado. Diante destes argumentos, não se pode alcançar a 

epistemologia da prática docente sem a hermenêutica, pois sem ela não há como compreender 

o outro, porque ela, em si, é condição da compreensão; é a capacidade de escuta. Assim, 

hermenêutica, não é um método, mas a postura diante do mundo que se move no 

reconhecimento do outro, para saber, inclusive, quanto fica do não dito quando se diz algo. 

Sob este aspecto, ela possibilita não somente a construção do saber teórico do sujeito 

(autor do texto), mas também a reconstrução do saber pré-teórico do investigador. É o que 

assevera Habermas (2003a), quando se refere à hermenêutica como possibilidade de uma 

construção teórica como processo de investigação que pode esclarecer o mundo sociocultural,

resgatando seus significados históricos para contribuir para a melhoria da vida social prática.

Por outro lado, no momento em que procuramos buscar o sentido do texto, reunindo, 

classificando e organizando seus elementos, compartilhamos um conhecimento comum com 

os sujeitos, estabelecendo deste modo, uma intersubjetividade. Garfinkel (apud COULON, 

1995) chama a isso de esquema interpretativo, ou seja, o processo que o investigador opera 

com as respostas dos sujeitos supondo seu significado e compartilhando de um saber comum 

(conjunto de fatos), sendo, ao mesmo tempo, também legitimado pelo pesquisador.   

Como a nossa intenção foi captar a base epistemológica da prática educativa, nos 

guiamos para identificar etnométodos24 que nos dessem pistas sobre a racionalidade 

pedagógica presente nas falas dos professores formadores. Fomos, então, em busca da 

identificação de procedimentos ou estratégias que eles usam para construir sua prática 

pedagógica e torná-la familiar, isto é, dos etnométodos que utilizam em suas ações 

estratégicas. Isso significa que nossa interpretação fez-se a partir da análise da conversação 

proveniente da etnometodologia, cujo método documentário de interpretação permitiu-nos 

retirar padrões de sentido para as falas dos sujeitos, ou seja, os temas, as categorias; porém, 

23 Gadamer (2002) chama de preconceitos as posições prévias, as concepções prévias acerca do objeto de estudo. 
“Mas isso não significa que o interpretador vai ao texto a partir da opinião prévia pronta e instalada nele. Ao 
contrário, põe à prova, de maneira expressa, a opinião prévia instalada a fim de comprovar sua legitimidade, o 
que significa sua origem, sua validade” (p.74). 
24 O termo é aqui utilizado no sentido de um saber ou um conhecimento peculiar ou uma saber incorporado 
comum ao grupo investigado. Na etnometodologia ele se refere a uma lógica do senso comum internalizada 
pelos sujeitos e que não corresponde à lógica de um campo especializado, mas ao senso comum. 
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com o apoio da hermenêutica. Nosso enfoque é narrativo-interpretativo e estuda a voz dos 

professores que são desprendidas por pensamentos e razões que não são restritas à 

subjetividade apenas, uma vez que eles são socialmente construídos (TARDIF, 2002).   

Também nos embasamos no modelo proposto por Minayo (1994), na medida em que 

os dados foram ordenados, mapeados, classificados (categorizados) e, finalmente analisados, 

considerando a relação entre os dados e os referenciais de pesquisa, de modo a responder as 

questões norteadoras. Em uma perspectiva hermenêutica, buscamos uma aproximação com a 

verdade expressa pelas narrativas dos professores, sendo esta entendida “como uma 

assertabilidade resultante de um processo argumentativo intersubjetivo sobre a imparcialidade 

e a validade das afirmações” (MARTINAZZO, 2004, p. 57).  

Emprestando de Garfinkel (Id. Ibid.), as orientações do método documentário de 

interpretação25, procuramos construir na fala dos sujeitos um sentido que sinalizasse um 

quadro de referências padrão para entender a racionalidade pedagógica de sua prática. Não 

queríamos buscar a verdade oculta ou o verdadeiro significado em cada fala, como faz a 

metodologia da análise de conteúdo26, mas tão somente o significado do pensamento prático 

do professor formador, considerando suas afirmativas como verdadeiras e reconhecendo os 

valores e suas vivências manifestadas de modo igualmente veraz. Conforme afirma o próprio 

Habermas (2003b), o investigador só apreende o sentido de um texto de uma forma inteligível 

quando estabelece estes critérios de validação para a fala dos sujeitos. 

O nosso objetivo é, através da decodificação das comunicações impressas, elaboradas 

no NUD*IST, incluindo-se aí as numéricas ou as verbais, entender quem é professor formador 

do grupo seleto de coordenadores dos cursos de licenciatura da Universidade Federal do 

Piauí; o que sabe e o que faz, considerando suas condições de trabalho e as expectativas em 

relação a sua identidade. A nossa intenção não é caracterizar suas falhas, nem criticá-lo, mas 

sim conhecer a realidade de sua prática, a partir do conhecimento da racionalidade pedagógica 

deste profissional.

Foi, afinal, a racionalidade pedagógica da ação e da profissão docente e, portanto, da 

prática educativa, ou os saberes do saber-fazer nas palavras de Therrien e Sousa (2000), que 

este estudo propôs analisar e descrever para identificar as bases epistemológicas da formação 

para o trabalho docente no interior da UFPI.

25 Este método consiste na busca de patterns subjacentes às aparências do texto que são construídos pelos 
sujeitos para tornar sua realidade legível. “O método permite ver as ações dos outros como expressão de patterns
e estes patterns permitem ver as ações” (COULON, 1987, p. 57).  
26 Rocha e Deusdará (2005) trazem neste artigo contribuições esclarecedoras sobre a Análise do Conteúdo (AC), 
fazendo um comparativo com a Análise de Discurso (AD). 
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Por esta razão iniciamos nossas ponderações teóricas sobre a epistemologia da prática 

docente, entendo-a de antemão que ela se configura pela sinergia dos saberes docentes e da 

racionalidade pedagógica. Estas três categorias se encontram desdobradas no Capítulo 2 

desta Tese, posto que o Capítulo 1 constitui a presente Introdução. O nosso esforço teórico 

foi construir um conceito e estabelecer os pressupostos da racionalidade pedagógica. No 

Capítulo 3, focalizamos nosso olhar na categoria auxiliar na compreensão da racionalidade 

pedagógica dos formadores de professores, ou seja, o trabalho docente. Concentrando-nos 

sobre sua natureza, sua conceitualização e na forma como se concretiza, ou seja, na prática 

educativa.

Como a centralidade desta investigação foi a racionalidade pedagógica do professor 

formador, no Capítulo 4, discutimos as racionalidades pedagógicas da práxis na formação 

para o trabalho docente. Nossa abordagem deteve-se nas racionalidades mais discutidas na 

literatura: a técnico-instrumental, a prático-reflexiva e a crítico-emancipatória, apresentando 

em cada uma delas, a natureza, os enfoques, as bases científicas, a origem e os pressupostos. 

No Capítulo 5, evidenciamos uma categoria pouco discutida na literatura, os formadores de 

professores. O objetivo foi responder a uma das questões de pesquisa, identificando e 

conceituado o professor formador que coordena as Licenciaturas da Universidade Federal do 

Piauí.

Estas vias teóricas percorridas nos fizeram avançar na compreensão da racionalidade 

pedagógica das ações do professor formador. Sob este aspecto, no Capítulo 6, tomou-se 

como referência o diálogo estabelecido com os nossos interlocutores. Analisamos o sentido e 

o fundamento das ações referentes à gestão da matéria e a gestão de sala de aula, para 

identificar a racionalidade pedagógica que perpassa a prática de formação para o trabalho 

docente. Para fortalecer nossas deduções, evidenciamos a epistemologia da prática 

profissional, através de concepções que configuram a racionalidade pedagógica identificada, o 

que nos possibilitou também traçar o perfil do professor formado pela UFPI, concebido pelos 

coordenadores das Licenciaturas. 

Por fim, sincretizamos, na Conclusão, as considerações tecidas no decorrer dos 

Capítulos 5 e 6, procurando responder as questões da pesquisa, sugerindo novas pesquisas e 

também mostrando as implicações do estudo realizado.
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2 A EPISTEMOLOGIA DA PRÁTICA: CONFLUÊNCIA DOS SABERES 

DOCENTES E DA RACIONALIDADE PEDAGÓGICA 

A construção deste capítulo parte da necessidade de se apreender o conceito de 

epistemologia da prática docente. Ocorre que este recente e pouco explorado campo de 

investigação é dimensionado pela confluência de duas categorias: os saberes docentes e a 

racionalidade pedagógica, que também requerem a explicitação. Assim, em primeiro lugar, 

tratamos aqui da Epistemologia da prática enquanto campo de investigação e saberes do fazer 

docente, no qual situa o contexto de reformas e o novo projeto de formação para o trabalho 

docente, para questionar sobre seus pressupostos epistemológicos. Aborda também sobre a 

epistemologia da prática, delineando-a como um campo teórico-metodológico de estudos 

sobre os modelos e formação docente e, ao mesmo tempo, como os saberes ou conhecimentos 

presentes na prática educativa. Em segundo lugar, faz uma cartografia dos saberes docentes já 

identificados pela literatura, como construtos sociais produzidos pela reflexão, sendo, deste 

modo, constitutivos e construtores da racionalidade pedagógica. Em seguida, discorre sobre a 

racionalidade no interior das práxis humana, manifestando-se pela linguagem e pelas ações. 

Mostra também que a racionalidade implica uma pretensão de validez, conceituando-a à luz 

de referenciais antropológicos e epistemológicos. Por último, procura edificar um conceito 

para a racionalidade pedagógica, tomando-a como categoria do estudo da ecologia na sala de 

aula e para a formação do professor. Neste sentido, define-a como um conjunto de valores 

preferenciais, normas em tornos dos quais os professores interpretam situações de práticas, 

formulam objetivos e diretrizes para a ação, e determinam o que constitui uma conduta 

profissional ética. Para finalizar, questiona a matriz epistemológica difundida pelos 

profissionais responsáveis pela formação daqueles que, no futuro, serão responsáveis pela 

construção da cidadania de muitas gerações: – os professores da educação básica.  

2.1 Epistemologia da prática: campo de investigação e saberes do fazer docente 

Para questionar sobre qual epistemologia fundamenta a racionalidade pedagógica dos 

formadores de professores nas licenciaturas, faz-se necessário, a priori, especularmos pelo 

menos duas categorias: a epistemologia da prática e os saberes docentes. A razão é decorrente 

da forma íntima como elas se encontram imbricadas na prática educativa, dificultando limitá-

las com exatidão. No entendimento de que a epistemologia da prática incorpora os conceitos 
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de racionalidade pedagógica e o de saberes docentes, nosso esforço aqui será no sentido 

desdobrar cada um destes. 

Para compreender os pressupostos epistemológicos de um modelo de formação 

docente, seja através da ação seja do discurso do professor ou através da análise documental, é 

preciso adentrar por uma temática recente, denominada epistemologia da prática docente ou

saberes docentes, cuja finalidade profícua é a de revelar os saberes docentes. Embora não seja 

nossa intenção fazer uma revisão da literatura sobre a origem do termo epistemologia, fazem-

se necessárias algumas alusões a esta questão.   

Para tanto, apoiamo-nos em Rorty (1980 apud SANTOS 1995), para conceituar a 

epistemologia como a filosofia das representações privilegiadas, a teoria do conhecimento 

impregnada pelo “desejo de encontrar os fundamentos a que nos possamos agarrar, quadros 

de referência para além dos quais podemos ir, objetos que se impõem as representações que 

não podem ser negadas” (Ibid., p.20). De fato, em um contexto do movimento de 

profissionalização, a profissão docente passa por questionamentos no sentido de constituir-se 

como profissão, a partir da legitimação de seus conhecimentos ou de sua base epistemológica. 

Validar conhecimentos é o sentido que Piaget (1967 apud CARVALHO, 1996) encontra para 

a epistemologia, ao defini-la enquanto estudo da constituição dos conhecimentos válidos, em 

que o termo constituição abrange tanto as condições de acesso ou a metodologia, como as 

condições propriamente constitutivas, ou seja, os pressupostos em que ele se fundamenta. 

 Monteiro (2002) recupera a etimologia do termo, para concluir que a epistemologia 

refere-se a um “tipo de ciência ou con(s)ciência  acerca do modo como nos entendemos com 

alguma coisa, ou seja o modo como ouvimos; em uma palavra: o seu logos27 (p. 4). Tomando 

o sentido de logos, seja como tratado', 'estudo', 'ciência'; 'faculdade de raciocinar', 'razão', 

'inteligência', seja como entendimento, a epistemologia implica existência de uma razão, de 

uma justificativa, quando nos posicionamos frente a um objeto com a intenção de 

compreendê-lo. Neste caso, a epistemologia pode ser entendida como a racionalidade 

construída nas interações com os fatos e a forma como o sujeito, pelo uso de diferentes formas 

de raciocínio (dedução, indução, analogias, abdução), orienta suas ações.

Enquanto idealizador do termo epistemologia da prática profissional, Tardif (2002) 

conceitua-o como o “estudo do conjunto dos saberes utilizados realmente pelos profissionais 

27 O autor vai buscar na filosofia pré-socrática, em Heráclito, a explicação do termo logos: “Não em mim, mas 
do logos, tendo ouvido o sábio homologar: tudo é um (frag. 50)”. Por isso preciso seguir o-que-é-com. Mas, 
logos sendo o que-é-com, vivem os homens como se tivessem um entendimento próprio e particular. 
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em seu espaço de trabalho cotidiano para desempenhar todas as suas tarefas” (p. 255). Por 

saberes o autor compreende, no sentido lato, que são hábitos, atitudes, conhecimentos, 

competências, habilidades; em outras palavras, aquilo que comumente é chamado de saber,

saber-ser e saber-fazer. Sua definição propõe a epistemologia da prática profissional 

enquanto campo de investigação, cuja idéia é a de construir um objeto de estudo (saberes 

docentes), um compromisso em favor de certas posturas teóricas e metodológicas. Logo, uma 

epistemologia da prática tem a finalidade profícua de revelar estes saberes, conhecer sua 

natureza, compreender como estão integrados concretamente nas tarefas dos profissionais e 

como são incorporados nas atividades do trabalho, assim como papel que desempenham no 

processo de trabalho e identidade profissional. Como campo de pesquisa, a epistemologia da 

prática pode evidenciar, por exemplo, o paradigma epistemológico no qual os professores 

fundam seu trabalho e, por extensão a racionalidade pedagógica de suas ações educativas.  

Com efeito, Schön (2000, p.19), ao referir-se à epistemologia da prática como 

“modelo de conhecimento profissional implantado em níveis institucionais nos currículos e 

nos arranjos para a pesquisa e para a prática”, entende-a enquanto modelo explicativo de 

formação para o trabalho docente, focalizando o professor enquanto profissional que dá 

sentido e significado às suas ações. Com base em estudos de caso, o autor afirma que é na 

reflexão, baseada nos problemas que surgem na prática cotidiana dos profissionais, que se 

produz uma base epistemológica. Neste sentido, a epistemologia da prática pode ser entendida 

tanto como um campo teórico-metodológico que procura explicar o modelo em que se situam 

a práticas, como os saberes e os sentidos por ela produzidos; ou seja, a racionalidade em que 

estão apoiadas. Neste caso, o profissional é um sujeito epistêmico que estabelece, nas palavras 

de Schön (Ibid., p. 69), ”uma conversação reflexiva de um investigador com a sua situação”. 

Esta postura reflexiva, além de (re) significar a prática promove a construção contínua de 

saberes em ação. 

A proposta do autor surge pela crítica à epistemologia da prática calcada na 

racionalidade técnica, que, por si, não dá conta dos problemas do ensino. Sua ofensiva vai 

também contra a existência da visão objetivista da relação do profissional com o 

conhecimento no modelo da racionalidade técnica, propondo uma nova racionalidade: a 

construcionista. Esta abordagem valoriza o conhecimento do sujeito enquanto profissional, 

histórico e social, que, mediante a natureza da prática, faz uso de um talento artístico para 

resolver as situações conflituosas. Sob este enfoque, o autor aponta que a habilidade de 

resolver problemas no cotidiano assenta-se na confluência entre o conhecimento e a técnica, a 
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qual nomeou como conhecimento prático. A noção de saber enquanto competência 

profissional está enlaçada ao talento artístico,28 sendo este fruto da reflexão na ação.

Enquanto amplia seus estudos, a epistemologia da prática pode colaborar para a 

constituição da profissionalização no sentido de autenticar os saberes da profissão, 

legitimando-a. No campo da educação, por exemplo, atualmente a composição do movimento 

de profissionalização da profissão docente passa por questionamentos no sentido de 

constituir-se como profissão, a partir da legitimação de seus conhecimentos e de 

competências. Estas competências, conforme afirmam Therrien e Loiola e (2003), estão 

condicionadas ao desenvolvimento do saber de experiência fundado em uma prática ética, o 

que significa que a competência do trabalho pedagógico é indissociável da evolução do saber 

ensinar na perspectiva da emancipação a dos sujeitos aprendizes. Neste caso, se a 

profissionalidade docente envolve a dominação de saberes, a produção e socialização destes 

saberes e a ética profissional, a epistemologia da prática enquanto campo teórico-

metodológico colabora para que o ofício dos professores possa tornar-se autônomo. Deste 

diálogo, podemos entender que a epistemologia da prática pode ser compreendida como um 

campo teórico-metodológico que procura explicar o modelo em que se situam as práticas, 

utilizando caminhos como os da etnografia e da etnometodologia, por exemplo. Sob esta 

ótica, objetiva evidenciar os saberes que estão sendo produzidos no processo de formação e 

qual a racionalidade destes saberes, considerando o paradigma que os fundamenta. 

Por outro lado, considerando a ecologia da sala de aula e o status de sujeito epistêmico 

do professor formador, a epistemologia da prática deixa de ser campo sistemático de estudo 

para ser a relação que o sujeito (aluno/professor) estabelece com o objeto (por exemplo, 

saberes da formação para o trabalho docente). Neste caso, a epistemologia da prática são os 

saberes docentes (incidentes de uma certa racionalidade) que originam um processo 

educativo. Assim os termos epistemologia da prática e saberes docentes são termos 

concludentes. Daí o porquê de comumente na literatura encontrar-se a terminologia 

“epistemologia da prática ou saberes docentes”. Por isso, para iniciar a compreensão do que 

trata a epistemologia da prática docente, é preciso entender o que sejam os saberes docentes. 

28 Para Schön (2002), o talento artístico são as competências que os profissionais demonstram em situações 
conflituosas e incertas da prática. 
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2.2 Saberes docentes: produto da racionalidade concreta dos sujeitos 

Etimologicamente, a palavra saber vem do latim sapere, cujo significado é “ter gosto”. 

Gosto, por sua vez, deriva do latim gustu, sentido pelo qual se percebe o sabor das coisas; 

“faculdade de julgar os valores estéticos, segundo critérios subjetivos [...]. Ter meios, 

capacidade, para; conseguir (sic!)” (FERREIRA, 2003). Com base nestes termos, a palavra 

saber pressupõe um juízo de valor, uma capacidade de julgamento, tomando como referência 

conhecimentos acerca de um objeto ou de uma realidade. Deste modo, o saber está 

condicionado à razão manifesta pela competência explicativa, considerando-se esta 

competência enquanto produto da capacidade de compreensão e de interpretação do 

conhecimento. 

Na circunferência atual Tardif (2002) conceitua o saber como um ”construto social 

produzido pela racionalidade concreta dos atores, por suas deliberações, racionalizações e 

motivações que constituem a fonte de seus julgamentos, escolhas e decisões” (p.223). Deste 

conceito, decorrem três perspectivas de saber: a subjetividade, o julgamento e a

argumentação. Na primeira, o saber é concebido sob o modelo biológico ou da teoria do 

processamento da informação na medida em que é construído subjetivamente. Nesta acepção, 

o saber, enquanto objeto de estudo da área da cognição, é entendido como atividade 

decorrente das estruturas mentais, cuja percepção é intuitiva, guiada pela ação do sujeito. Na 

segunda perspectiva, o saber é o próprio juízo verdadeiro, é o conhecimento objetivo, 

enquanto atividade intelectual advinda da realidade objetiva, excluindo-se dele o juízo de 

valor. Neste caso, o saber é visto sob o molde positivista em que os valores e as vivências são 

excluídos.29 Na terceira perspectiva, a da argumentação, o saber é concebido como capacidade 

de argumentar a favor de algo. Esta capacidade, contudo, não se reduz a uma representação 

subjetiva nem a asserções teóricas de base empírica, mas sim compreende o seu caráter 

coletivo de uma “atividade discursiva que consiste em tentar validar, por meio de argumento e 

operações discursivas (lógicas, retóricas, dialética, empíricas etc.) e lingüísticas uma 

proposição ou uma ação” (TARDIF, 2002, p. 196). Esta concepção envolve a dimensão social 

do saber, que, sendo intersubjetiva, dialoga com o sujeito e com o coletivo, é defendida pela 

teoria da comunicação (HABERMAS, 2003b). Nossa concepção de saber tem esta 

dependência; fundamenta-se na assertiva de que o saber é produto da dinâmica de percepção, 

29 Tardif (2002) cita Kant, Karl Popper (1972; 1975) e Kolakowsk (1976), para contornar a acepção do saber 
enquanto juízo objetivo. 
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do julgamento e da argumentação situados em um contexto; sendo, portanto, ao mesmo 

tempo, individual e coletivo, isto é, intersubjetivo.

Efetivamente, pesquisas vêm se dedicando ao estudo do saber nas profissões, tornando 

fecundo o campo da epistemologia da prática. Nóvoa (l995), por exemplo, considerando os 

saberes que o professor domina para exercício de sua atividade profissional, os classifica em 

três tipos: saberes da disciplina, saberes pedagógicos, e saberes da experiência, ressaltando 

que o último é um saber que, embora faça parte do contexto, não tem voz; entretanto, são 

essenciais para o desfecho da ação. Os saberes de experiência, segundo Therrien e Souza 

(2000), são construídos na prática social e pedagógica do cotidiano do professor, e também 

podem ser compreendidos como saberes práticos. Perrenoud (2001), ao conceituar os saberes 

práticos, agregou-os a um conjunto de meios que o professor utiliza para o exercício do seu 

cotidiano, e que estão permeados de saberes acadêmicos múltiplos, além de saberes culturais e 

outros. Tais saberes, enfatiza Tardif (2002), são incorporados à experiência coletiva e 

individual do professor, sob a forma de habitus30 e de habilidade de saber fazer e saber ser.31

Eles representam a cultura docente em ação, configurada pelo pensamento na prática, ou pela 

racionalidade, caracterizando seu dinamismo. 

O caráter dinâmico do saber é também assinalado Barth (apud FIORENTINI; SOUSA 

JUNIOR; MELO, 2001) que, por exemplo, preocupada com a forma que o saber adquire no 

momento de sua construção, definiu categorias que lhe possibilitaram nomear o saber como 

sendo, ao mesmo tempo, estruturado, evolutivo, cultural, contextualizado e afetivo.  É 

estruturado porque cada área de conhecimento tem sua organização peculiar, interpretada e 

reorganizada pelo professor no momento da socialização para os alunos. É evolutivo, porque, 

como a própria vida, é dinâmico, instável, provisório. Também não é linear; daí não pode 

estar vinculado à idade e ao tempo, mas à quantidade e qualidade de experiências através das 

quais se interpreta a realidade.  É cultural à medida que se produz pela relação com o meio, 

com o outro, com os participantes de uma cultura, o que o torna histórico, contextualizado. 

Em um determinado contexto, afloram as dimensões sociais, cognitivas e afetivas, éticas e 

estéticas dos sujeitos em interação. A interpretação deste contexto viabiliza a produção do 

sentido da prática, da emoção vivenciada. Daí o saber adquire aspecto da personalidade do 

sujeito, ou seja, imbrica-se em seu modo subjetivo de julgamento; mistura-se e compõe a 

30 O termo remete à idéia em que foi tratado por Tomás de Aquino e emprestado por Pierre Bourdieu (1972, 
1980 apud PERRENOUD, 2001), utilizado por Tardif (2002), para caracterizar as disposições adquiridas na 
prática que o professor mobiliza para enfrentar o seu dia-a-dia na sala de aula. 
31 O termo implica conjunto de habilidades, conhecimentos e competências, isto é, de saberes.
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identidade do sujeito. Razão pela qual o aspecto afetivo não pode ser dissociado da 

composição dos saberes docentes, sem os quais não se pode conhecer uma atividade humana.    

Shulman (1986 apud GONÇALVES E GONÇALVES, 1998; MELO, 2001) também 

contribui com este campo, ao voltar-se para o estudo dos conhecimentos do professor, na 

perspectiva de valorizar o saber docente sobre o conteúdo de ensino e da aprendizagem, 

distinguindo três categorias de conhecimento: o conhecimento da matéria que ensina, o 

pedagógico e o curricular. Da mesma forma, mapeou as representações do saber do professor 

no contexto da prática em três categorias: o saber proposicional, que ele chamou de preceitos 

e normas produzidas pelas reflexões filosóficas, éticas e morais e de experiências práticas; o

saber estratégico, que é a capacidade de articular os vários saberes diante de uma situação 

inusitada, no improviso da ação; e os saberes episódicos, ou de caso, que comportam as 

metáforas permeadas de valores e preceitos, explicativas de princípios teóricos e práticos que 

guiam as ações.  

Quando olhados no chão da sala de aula, estes saberes apresentam fortes relações. É o 

que nos dizem Therrien e Loiola e (2003), ao se fundamentarem teórica e 

epistemologicamente nos estudos e observações da gestão pedagógica. Estes autores 

identificam a relação tríplice do saber na base da prática docente baseada nas seguintes 

dimensões32: os saberes docentes são múltiplos e heterogêneos; são transformados 

pedagogicamente no contexto do processo de ensino-aprendizagem e são mediados pela ética 

da emancipação humana e profissional. Esta relação tríplice só é possível pela reflexão do 

professor, o que significa que a ação e a profissão docente são caracterizadas por uma prática 

reflexiva. Disso pode-se deduzir que a prática docente encerra a necessidade de escuta e de 

esforço cognitivo, no sentido de apreendê-la, e que a epistemologia que lhe é peculiar requer 

vivência e propósitos deliberativos, ou seja, necessita de postura reflexiva. 

Porém, uma postura reflexiva requer vários capitais, conforme assinala Perreunoud 

(1999). Estes capitais, segundo o autor, nada mais são que os saberes “metodológicos e 

32 A primeira dimensão refere-se à diversidade da natureza dos saberes e à relação com a historicidade do sujeito. 
São saberes curriculares, disciplinares, pedagógicos e de experiência ou práticos, estes só construídos na 
experiência de sala de aula. A segunda dimensão diz respeito à necessidade de transformação dos saberes em 
função das situações de interação e mediante a necessidade de transformação da matéria em expressão 
compreensível. O sujeito percebe que precisa se articular, produzir novas formas de alcançar objetivos, de 
adequar seu repertório de saberes, retraduzindo-os, construindo-os conforme suas interpretações. É, portanto, um 
sujeito hermenêutico, reflexivo, produtor de saberes. Nesta acepção, para os autores, o conceito de competência 
profissional pode ser contornado em duas dimensões: gestão de sala de aula (pedagógica)32 e a gestão da matéria
(didática). A terceira dimensão dos saberes é identificada em virtude da intencionalidade; de possibilitar a 
compreensão de saberes referentes ao processo de ensino-aprendizagem; da necessidade de tomar decisões; a 
racionalidade da prática educativa não pode subtrair os valores, atitudes e visões do agente que interpõe os 
saberes de experiência. Daí o porquê de comportar a dimensão ética e moral que também entremeia a relativa 
autonomia do professor. É ela que vai nortear suas intervenções32.
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teóricos; de atitudes e de uma relação autêntica com o ofício e com o real. As competências 

que se apóiam sobre esses saberes e atitudes permitem mobilizá-los em situação de trabalho e 

aliá-los à intuição e à improvisação, como na própria prática pedagógica” (Ibid., p. 8). Tais 

saberes são reconstruídos e atualizados no cotidiano da prática educativa. Tardif, Lessard e 

Lahaye (1991) definem os saberes docentes33 como o conjunto de representações a partir das 

quais os professores interpretam compreendem e orientam sua profissão e sua prática 

cotidiana em todas as suas dimensões.  

Com base nestes enfoques teóricos, ancoramos a nossa definição de saberes docentes, 

ou saberes da ação docente, entendendo-os como saberes provenientes do exercício da ação e 

da profissão docente, os quais o professor manipula para enfrentar as situações advindas do 

seu cotidiano. São saberes que contêm em si os conhecimentos proporcionados à educação 

pelas ciências humanas, os saberes pedagógicos da interação com os alunos, da elaboração e 

experimentação de hipóteses de trabalho, até a reinvenção de técnicas, procedimentos e 

recursos do seu cotidiano pedagógico.  Como são constituídos pela reflexão possibilitam a 

dinâmica de reconstrução das práticas e podem ser considerados produtos das mesmas. 

Porém, a reflexão não existe isolada, ela compreende a capacidade de avaliar;34 resulta de um 

amplo processo de procura que está centrado entre o que se pensa (enquanto teoria que orienta 

uma determinada prática) e que se faz (GHEDIN, 2002).  

Se o saber resulta da reflexão e é resultante dela, significa dizer que o saber é 

fundamentado na racionalidade e na reflexibilidade, “estabelecidas a partir das representações 

mentais dos sujeitos, de acordo com suas condições de clareza, de precisão e de veracidade” 

(SACRISTÁN, 1999, p. 50). Por exemplo, quando falamos sobre o porquê de nossas ações, 

estamos construindo uma representação mental e, ao mesmo tempo, exprimindo um saber 

específico que nos levou a agir daquela forma. Estamos apresentando um modelo 

epistemológico da prática. Da mesma forma, quando procuramos as razões de uma ação, 

também estamos expressando uma racionalidade, que pode ser contestada e contestável a 

partir de outro saber, ou de outra racionalidade. Se contestarmos a racionalidade de algum 

33 Tais autores classificam também o saber docente, como constituído de saberes disciplinares, saberes 
curriculares, saberes de formação e saberes da experiência, salientando que os saberes da experiência precisam 
ser melhor investigados.
34 Em vista disso, os professores são, portanto, intelectuais em processo contínuo de formação, porque sua ação e 
profissão, tendo em vista a superação de dificuldades vivenciadas no cotidiano profissional, requer um constante 
processo de aprendizagem de processos investigativos e interpretação qualitativa de dados, que somente são 
permitidos devido às relações dialógicas entre teoria e prática (GARRIDO, PIMENTA & MOURA, 2000, p. 92).
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discurso é porque nos referimos a uma idéia do que seja racional, isto é, possuímos uma 

contra-saber.

Assim o saber implica racionalidade, o que evidencia a possibilidade de estudar o 

saber a partir da fala dos sujeitos, colocando os saberes profissionais, por exemplo, como 

objeto epistêmico. Portanto, o saber docente pode ser definido também como a 

inteligibilidade do professor mediante os fenômenos. A nossa definição de saber é relativa à 

razão, aos discursos, aos argumentos, aos juízos, às idéias que seguem a uma exigência da 

racionalidade. A racionalidade aqui é entendida como uma forma intencional do conceber do 

sujeito; significa dizer que as pessoas agem não como máquinas, mas em função de objetivos, 

de projetos, de escolhas. Pela peculiaridade da ecologia da sala de aula, esta racionalidade 

pode ser definida como pedagógica e será nosso objeto de análise posterior. Antes, porém, 

examinaremos o conceito de racionalidade no interior da práxis humana. 

2.3 A racionalidade no interior das práxis humana profissional  

A noção de racionalidade é imanente ao desenvolvimento do pensamento humano. 

Dos filósofos pré-socráticos aos filósofos pós-modernos, a centralidade da razão, seja ela 

referente ao conhecimento (razão teórica) seja à ação (razão prática), tem levado a Filosofia a 

produzir reflexões acerca do mundo e dos fenômenos nele existentes, com vistas a 

compreender sua essência e também sua existência, seja sob enfoques empirista, idealista, 

materialista e dialético. Porém, a temática não tem como único tutor a Filosofia. Outros 

campos da ciência dedicam-se a seu estudo. Se a Economia o faz buscando compreender as 

ações humanas no interior de macroestrutura econômica, a Psicologia se debruça sobre ela 

quando se interessa pela perspectiva cognitiva dos comportamentos. Igualmente, se a 

Sociologia analisa as ações sociais e a sociedade sob a descrição de uma racionalização 

cultural, a Pedagogia poderá também fazê-lo pelo estudo da ação educativa no contexto 

ecológico de sala de aula. Portanto, qualquer que seja o foco de estudo da racionalidade, sua 

finalidade é evidenciar os pressupostos subjacentes às ações e aos discursos do ser humano, 

ou seja, suas bases epistemológicas. Esta afirmação comporta duas proposições. A primeira 

implica em assegurar que, qualquer que seja o campo de conhecimento interessado em 

investigar a racionalidade das ações, ele necessita aplicar um conjunto de pressupostos que 

possam dirigir a compreensão do seu objeto de estudo, ou seja, uma racionalidade. E a 

segunda implica em dizer que um discurso teórico ou uma visão de mundo contém, 

essencialmente, uma racionalidade e está vinculado a uma forma de ação e vice-versa, uma 
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vez que estas duas categorias não se dicotomizam. Esclarecida a dinâmica que mostra a 

fecundidade do campo de estudo da racionalidade no interior da práxis humana, convém 

argumentar: – o que significa racionalidade?

Segundo Badaró (2005), a racionalidade na visão dos filósofos classistas (Bacon, 

Hume, Locke, Comte, entre outros) significa um processo formal, através do qual seres 

humanos usam as regras universais lógicas e absolutas para se chegar a decisões. Esta visão 

clássica tem o carimbo da metodologia científica positivista, na qual a racionalidade é 

objetivada. Para os filósofos reformadores (Feyerebend, Kuhn, Popper, Lakatos, Toulim), 

continua o autor, a racionalidade é um processo pelo qual os seres humanos influenciados 

pelos fatores interativos, psicológicos e profissionais transformam suas idéias e modificam 

suas ações. Esta visão é menos formal e entende que a racionalidade é determinada por 

contextos, por valores, sendo subjetiva e intersubjetiva, não podendo ser retificada por 

critérios e objetivos independentes. Esta é a visão a qual nos agregamos, porque entendemos 

que a racionalidade está relacionada a uma razão que é dependente de um contexto histórico.  

Por esta razão a compreendemos como a capacidade inata do ser humano de 

interpretar, julgar e avaliar fatos e situações para movimentar-se diante do mundo. Este 

conceito está diluído em dois pontos de vista: o antropológico e o epistemológico. O primeiro 

quando resgata a idéia de homem que, como animal racional, se orienta pela construção do 

mundo que ele define e dá forma; e o segundo, quando coloca o homem como capaz de 

adquirir hábitos de comunicação e solidariedade, sem negar sua individualidade. Por isso é 

relevante acentuar, utilizando as palavras de Albuquerque (2004),35 que, “na centralidade da 

teoria humana, há a idéia de que o conjunto de habilidades humanas podem ser adquiridas por 

meio da instrução (formal e informal) ao longo da vida. Isso implica que a racionalidade é 

aprendida. Se para Jean Piaget ela é resultado de um processo de aprendizagem com o meio, 

para Levi S. Vygotsky ela resulta da interação com o outro. Jürgen Habermas recupera os 

pontos fronteiriços dos dois teóricos para dizer que ela é conseqüente de uma relação 

dialógica desencadeada pela reflexão. Por isso, como assegura Kant (1983 apud PRESTES, 

1996), a educação tem o papel relevante de formar para o plano da razão teórica, constituindo 

o sujeito epistêmico; e, no plano da razão prática, constituindo o sujeito moral, isto é, formar 

competências cognitiva e moral para autonomia do indivíduo. Entretanto, a autonomia não 

pode ser vislumbrada como uma auto-suficiência; seu sentido é coletivo e solidário. Assim, 

formar o indivíduo para a razão que concorra emancipação humana só encontra justificativa 

35 Luiz Botelho de Albuquerque é Professor Doutor da UFC. Este trecho foi retirado de sua palestra, proferida 
pela ocasião da aula inaugural do ano letivo do Programa de Pós-Graduação da FACED em 2004. 
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quando esta formação ocorre através da racionalidade dialógica e intersubjetiva (THERRIEN, 

2004), porque é através de consensos que a ação educativa se realiza. 

Do latim rationalitate, em sentido filosófico, em uma perspectiva dialética, segundo 

Ferreira (2003), significa a qualidade, socialmente construída, da atividade humana que é 

adequada às finalidades visadas. Este conceito de racionalidade apresenta vetores tanto de 

ordem funcionalista como de ordem interacionista. Ao vincular a racionalidade à consecução 

de finalidades, supõe igualmente à existência de conjunto de convicções que o ser humano 

constrói a partir do contato com o outro e sob as quais guia suas ações. Talvez a qualidade que 

o conceito de Ferreira (Id. ibid.) incorpora seja a questão prático-moral que permeia a reflexão 

sobre a tomada de decisão. De fato, quando um professor, por exemplo, julga sua ação 

educativa, ele pode tomar a atitude de (re) orientá-la no sentido de melhorar a qualidade da 

atividade que realiza. Neste sentido, a racionalidade está vinculada à práxis humana que 

Aristóteles, conforme Gadamer (2002) elevou para a esfera autônoma do saber. 

Práxis designa o conjunto das coisas práticas e, deste modo, toda conduta e toda auto-

organização humana nesse mundo, incluindo também a política dentro dessa legislação. Essa 

política é a principal tarefa cuja solução regula e ordena os assuntos humanos; ela é auto-

regulação através da constituição, no sentido mais amplo de uma vida social e estatal 

organizada. “Entre o saber e o fazer esta a práxis” (GADAMER, 2002, p. 375). Ela implica, 

pois, ação refletiva (prática) que se dirige à realização de um fim e o seu fim é sempre um 

bem moralmente valioso. Por isso não é neutra e também não é material, porque este ‘bem 

produzido’ só pode materializar-se através da ação (CARR, 1999). Sob este aspecto, é uma 

ação moralmente informada e moralmente comprometida. Dentro da tradição aristotélica, as 

atividades éticas e políticas são formas de práxis (práticas), o que supõe que a educação 

também o seja. Neste sentido, a práxis é determinada por um saber, uma forma de ver o 

mundo, crenças, a uma tradição cultural, arquitetadas pelas pessoas em uma determinada 

realidade. Tais saberes estão condensados em uma racionalidade que determina os fins de 

uma prática (práxis).  

Esta forma de pensar também se ampara na concepção cognitivista de Habermas 

(2003a). Seu conceito de racionalidade refere-se à competência que os homens e as mulheres 

têm de estabelecer relações entre o mundo físico, o mundo social e o mundo subjetivo. Dito 

de outra forma, é a capacidade que temos de relacionar os fatos, os objetos, as outras pessoas, 

os nossos anseios e sentimentos.   

Para Habermas (Id. ibid.) uma pessoa é racional quando julga suas necessidades, 

tomando por base padrões de valores apreendidos em sua cultura e, sobretudo, “quando é 
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capaz de adotar uma atitude reflexiva frente aos padrões de valor com que interpreta suas 

necessidades” (HABERMAS, 2003a, p. 39). Neste caso a interpretação contínua de valores 

pertence ao âmbito da criticidade e é decisiva para que as ações possam ser orientadas para 

conseguir os fins. Embora seu conceito seja descrito por ele próprio como cognitivista, 

desemboca na esteira do funcionalismo, pois o julgamento requer uma ação a posteriori. Este

é o mesmo entendimento de Popper (1996), que, ao analisar o princípio da racionalidade 

freudiano, concluiu que uma pessoa é racional quando, em plena saúde mental, mostra sempre 

certa disposição de revisar suas opiniões, mesmo a contragosto. Neste aspecto, prontifica-se a 

corrigi-las, seja sob pressão dos eventos, das opiniões sustentadas por outros, seja por 

argumentos críticos. Para o autor, a racionalidade pode ser definida como uma atitude pessoal, 

configurada pela disposição de autocorreção de idéias, ou seja, a propensão de um auto-exame 

sob um juízo crítico, e a revisá-las à luz de uma discussão crítica com os outros. 

Nos construtos teóricos de Karl Popper (Id. ibid.), a racionalidade pressupõe não 

somente a exposição de idéias e de atos, mas de aprendizagens e mudança de comportamento, 

caso o agente entenda (fazendo uso da razão) que deve modificar o curso de suas ações ou a 

estética de seu discurso. Por outro lado, requer sempre a presença do outro, porque somente 

pelo outro é que ela pode ser reconhecida como verdadeira ou falsa. Daí o porquê de apontar 

sua crítica ao princípio da racionalidade. O autor contesta que, apesar de este princípio ter 

sido construído sob a hipótese de que uma pessoa para ser racional precisa apenas adotar uma 

atitude racional, ele não é reconhecidamente verdadeiro. No entanto, admite que ele seja uma 

boa aproximação da realidade, na medida em que supõe a adaptação dos nossos atos a nossas 

situações-problemas tais como a enxergamos.  

Conforme este princípio, o fato de uma pessoa agir racionalmente não implica, 

efetivamente, que esteja sendo verdadeira e que sua ação seja aceitável do ponto de vista de 

uma ação compreensível. Ela apenas está demonstrando capacidade cognitiva e sinalizando 

saberes. É a mesma constatação de Habermas (2003a), ao referir-se à racionalidade como 

utilização de um saber descritivo, relacionando-o à forma como os sujeitos fazem uso deste 

saber. Este saber pode manifestar-se de duas formas: seja explicitamente pelo uso da 

linguagem, seja implicitamente pelas ações teleológicas. Contudo, pode não ser confiável do 

ponto de vista de um ouvinte ou de um observador (constatação que leva Karl Popper a 

desconfiar do princípio da racionalidade). Isso implica perguntar o que afinal determina a 

racionalidade de um enunciado ou de uma ação? 

É em Habermas (2003a) que encontramos a resposta, quando ele cria o conceito de 

pretensão de validez para a racionalidade. Neste caso, o ator da comunicação ou do ato, para 
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fazer valer (pretensão de validez) suas afirmações, deve fundamentá-las de modo que, quanto 

mais racionais forem, melhor podem se fortalecer as pretensões de verdade. Desta forma, é o 

ouvinte, em busca de compreender a perspectiva do ator da ação, quem vai decidir se ela (a 

ação) é verdadeira ou não. Isto pode ser verificado tanto na verdade proposicional ou da 

expressão verbal de um juízo, no caso da comunicação, como na verdade da eficiência de uma 

ação. Esta compreensão da racionalidade não reduz a razão a um modelo de logicidade 

conduzido pelo princípio da subjetividade. Mais que isso, envolve outro modelo em que a 

interação e o contato com o outro conduz a outra forma de racionalidade, que, sendo 

individual, é subjetiva; e, sendo histórica, nascida do diálogo, é intersubjetiva.

Por outro lado, Giroux (1986) mantém a perspectiva epistemológica da racionalidade, 

recordando que toda racionalidade contém uma estrutura conceitual, ou seja, que qualquer 

racionalidade pode ser vista dentro de um quadro de referência teórico. Sob este aspecto, 

racionalidade e saber estão estritamente conexos; tanto o discurso teórico revela, 

explicitamente, um saber, como as ações teleológicas contêm, implicitamente, um saber. 

Entretanto, a racionalidade depende da confiabilidade do saber que expressa; isto significa 

que, no contexto explicativo, ela somente pode ser focada sob o aspecto das pressuposições de 

validez. Quando o indivíduo mostra, através de uma comunicação ou de uma ação, que 

conhece algo do mundo e este algo é compartilhado por outros interlocutores, está 

manifestando não somente sua racionalidade, mas também sua historicidade. É na história que 

ela é construída e é nas instituições, pelas ações individuais e/ou coletivas, que ela se 

manifesta, revelando, concomitantemente, a racionalidade dominante de um determinado 

contexto sociohistórico. 

Tomando a racionalidade da práxis humana no contexto das instituições, Giroux 

(1997) identifica uma dupla forma da racionalidade. A primeira forma compreende a 

racionalidade como um conjunto de suposições e práticas que possibilitam a compreensão e a 

adaptação das práticas de experiências individuais e dos outros. É relativa à prática que é 

institucionalizada e manifesta a cultura das tradições (racionalidade da prática). A segunda 

forma de racionalidade configura-se por um conjunto de interesses que definem a maneira 

como um sujeito estrutura e emprega os problemas enfrentados no cotidiano experiencial 

(racionalidade da ação). Ela se refere à forma como a pessoa dá sentido às ações, seus valores 

e suas representações diante do mundo da vida. A racionalidade da prática e a racionalidade 

da ação determinam-se mutuamente, fundindo-se nas situações de prática. Por exemplo, em 

uma sala de aula (seja pela fala ou pela ação), o professor pode demonstrar uma racionalidade 

orientada por interesses diferenciados, tais como fazer-se ouvir e/ou ser compreendido, 
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disciplinar a turma, ser ético, justo, entre tantos outros, para conseguir fazer com que seus 

alunos aprendam. No entanto, na conjuntura de sua prática educativa, até o simples manipular 

de um recurso didático incorpora um conjunto de pressuposições acerca do mundo, da 

matéria, do aluno (racionalidade das ações). Desta forma, a racionalidade da práxis humana 

profissional, além de conter elementos de um contexto histórico e institucional, contém um 

conjunto de interesses individuais que dizem respeito a questões impostas pelas características 

do trabalho e também do sujeito, e sob as quais ele faz seus julgamentos. Quando este 

trabalho é desenvolvido em instituições que formam professores, como, por exemplo, as 

universidades, a racionalidade da práxis humana profissional tem caráter instrutivo e 

formativo, podendo ser caracterizada de pedagógica. Entretanto, este não é um conceito 

mapeado pela literatura. Portanto, a partir deste ponto, nossa tarefa agora é dar sentido ao que 

seja racionalidade pedagógica, na intenção de construir uma categoria de estudo que colabore 

para o atual contexto da epistemologia da prática da formação para o trabalho docente. 

2.4 Racionalidade pedagógica: edificando um conceito

Tal qual a Popper (1996), acreditamos não poder explicar todas as coisas pelo 

princípio da racionalidade. Porém, pensamos que esta, enquanto adaptação dos nossos atos a 

nossas situações-problemas, tais como as vemos, pode servir de modelo explicativo para 

aproximação da realidade ecológica da sala de aula. 

Este postulado ampara-se na assertiva de Carr (1999), ao assegurar que a prática 

educativa não é uma espécie de conduta robótica que se pode executar de forma inconsciente 

ou mecânica. De fato, o trabalho do professor parece ser altamente racional, complementa 

Jackson (1975 apud NÓVOA, 1999), pois a prática docente caracteriza-se como um trabalho 

intelectual que a aproxima de um método de resolução de problemas. Desta forma, envolve a 

capacidade de deliberação ou de julgamento. Por não ser mecânica, requer o uso da reflexão, 

que, por sua vez, baseia-se em um repertório de saberes, os quais são manipulados para guiar 

a ação interventiva da melhor forma.  

Tardif (2002) sustenta este raciocínio ao teorizar sobre os saberes docentes. Dentre 

suas preposições acerca da temática, há a afirmativa de que os saberes que servem de base ao 

ensino não são caracterizados pelo que ele chama de sincretismo, ou seja, por uma única 

racionalidade (como o tecnicismo). Na concepção de Tardif, não há uma unidade teórica que 

possa definir o conjunto de saberes, conhecimentos, atitudes e intenções dos professores. Sua 

explicativa reside no fato de que os julgamentos do professor (sua racionalidade) têm como 
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fundamento valores éticos e morais ou normas sociais (o que é certo, o que é errado), 

provenientes de tradições pedagógicas e profissionais que ele assimilou, ou seja, de sua 

experiência de vida. Reside também na compreensão de que as concepções a respeito do 

ensino que o professor utiliza em sua prática são variadas, em função do contexto, de 

biografia, de suas necessidades. Estes argumentos o levam a assinalar que não há uma 

coerência teórica, nem conceitual acerca dos saberes dos professores, e se há, ela é 

“pragmática e biográfica” (TARDIF, 2002, p. 65). Então, é a prática situada e personalizada 

que dá corpo e forma aos saberes. É na ação que eles se moldam à dinâmica flexível da 

prática educativa e permitem ao professor emitir juízos profissionais. Os juízos profissionais 

têm fontes variadas, são plurais, servem como eixo norteador da ação pedagógica, sendo, 

portanto, juízos pedagógicos. 

Ora, se juízos pedagógicos não são calcados no vazio, na pura intuição, ou na 

imitação, embora contenham elementos intuitivos e imitativos como bem expressam os 

sujeitos deste estudo, eles se fundamentam em um saber e um saber fazer que expressam uma 

racionalidade. Ainda que muitas ações do professor possam ser tácitas, elas não são 

irracionais, mecânicas; apesar de inalcançáveis pelo próprio consciente, cremos que elas estão 

inseridas em uma cultura profissional docente. Portanto, os juízos pedagógicos são racionais e 

demonstram uma intencionalidade, um interesse. Neste sentido, a racionalidade pedagógica 

compreende os juízos emitidos pelos professores em uma situação de ensino-aprendizagem? 

Ora, se o professor é capaz de mostrar, pelo discurso, as razões de suas ações, 

concebidas em virtude de sua realidade contextual, que é pedagógica, então podemos ousar 

entender esta racionalidade como pedagógica. Com a afirmação desta hipótese, não 

estaríamos contrariando as idéias de Tardif (2002) sobre o sincretismo? Pensamos que não. 

Quando ele se reportou ao sincretismo, estava atento à multidimensionalidade da ação 

educativa que complexibiliza os saberes dos professores e impossibilita reduzi-los a uma 

única racionalidade (como a técnica, por exemplo). Nós também estamos atentos a isso. Não é 

nossa pretensão unificar os saberes dos professores, mas colocá-los no interior de uma 

categoria geral que possa iluminar o estudo da epistemologia da prática. O próprio teórico 

associa saberes à racionalidade prática, concebida em função da realidade dos sujeitos, 

chegando a utilizar o termo razão pedagógica e o seu sentido interativo e social, que a difere 

da racionalidade técnica. Schön (2000) também fez menção à racionalidade pedagógica, ao 

utilizar o termo razão em ação, para referir-se à prática reflexiva que, para Sacristán (1998), é 

a razão prática.  
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Esta interlocução nos permite continuar ousando em favor da terminologia 

racionalidade pedagógica, tomando por fundamento o seu elemento predominante, isto é, a 

ação do professor. Se a ação do professor na sala de aula tem caráter instrutivo e formativo, 

sendo, deste modo, pedagógica, sua racionalidade é essencialmente pedagógica. Logo, ela 

consiste na própria essência da ação educativa. Na acepção de que a racionalidade da ação 

docente é pedagógica, podemos inferir que os professores são capazes de caracterizar sua 

própria prática, tomando por base um conjunto de convicções relativas ao que fazem; ao 

contexto em que atuam e aos fins que desejam alcançar. Neste sentido, partindo da 

compreensão de Sacristán (1999) de que a prática educativa é uma construção humana, 

dirigida por pessoas e realizada entre pessoas, que tem significado e carrega possibilidades 

seletivas de conteúdos e caminhos, uma das formas de conhecê-la é questionar o seu sentido, 

do ponto de vista proposital do agente. Isso pode implicar em indagações acerca de qual 

pedagogia está sendo construída pelos professores formadores e responder se ela deve ser 

mudada, ou seja, qual a racionalidade pedagógica de suas práticas. 

Conforme o professor manifesta o como e o porquê de sua atividade educativa, mostra 

não somente as intenções (interesses) de suas ações, mas os padrões (patterns)36 de valor que 

toma como julgamento destas ações, os quais estão delimitados em uma realidade (prática e 

cultural). Analogicamente o professor parece mesmo mais juiz que cientista, afirma Gauthier

et al. (1998), sendo seus julgamentos mais jurídicos que cientistas. Porém, estes julgamentos 

não são publicizados. Daí o porquê de o autor sugerir:

É preciso trabalhar para tornar público o julgamento dos professores e os motivos 
que os fundamentam, seu saber experiencial, para conhecer melhor o seu raciocínio 
prático, para estabelecer uma tendência em julgamentos, para avaliar e sopesar os 
argumentos e as decisões, para formular leis de ensino, para formular e 
institucionalizar a lei (Ibid., 1998, p.315).  

Entretanto, esta abordagem argumentativa é criticada por Perrenoud (2002), quando 

alega que os trabalhos baseados na razão pedagógica como os de Tardif (2002) e os de 

Gauthier (1998; 2003) se interessam mais pelas decisões tomadas na sala de aula, pelo 

julgamento profissional na ação ou pelo planejamento do que pela reflexão mais distanciada 

sobre a ação e sobre os sistemas de ação. O autor defende que, para dominar os dispositivos 

de formação ou de inovação que pretendem desenvolver a prática reflexiva, é preciso analisar 

com maior precisão os mecanismos reflexivos, sugerindo que as ciências da ação, a 

sociologia, a psicologia e a ergonomia podem contribuir assaz. 

36  Garfinkel, com seu método interpretativo, define o pattern como padrões já confirmados pela cultura que 
podem ser descritos pela linguagem (COULON, 1995). 
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Acreditamos que a nossa investigação inclui, ainda que parcialmente, o plano dos três 

pesquisadores, contudo, torna-se mais abrangente sob o ponto de vista da Pedagogia, 

enquanto estudo da ação educativa. Conforme sugere Gauthier et al. (1998), acessamos o 

raciocínio prático de formadores de professores na perspectiva dos coordenadores dos Cursos 

de Licenciatura, mas tão somente para compreender o tipo de racionalidade que guia a 

formação docente da UFPI, e não para formular leis de ensino.37 Conforme a proposta de 

Perrenoud (2002), a nossa perspectiva teórico-metodológica foi a de conceber o professor 

formador como sujeito epistêmico e agente reflexivo, possibilitando-lhe oportunidade de 

pensar à distância sobre sua prática educativa. Por isso, nossas argüições não foram efetuadas 

no decorrer da ação, apesar de muitas vezes terem sido feitas logo depois delas; e nem se 

referiam a uma ação específica, mas a um conjunto delas. A nossa intenção foi a de levar o 

professor formador, com apoio em sua memória, descrever e justificar, por meio do relato 

explicativo, os motivos de sua ação de ensinar no contexto ecológico da sala de aula. 

Interessou-nos apenas o aspecto intencional desta ação, porque os aspectos não intencionais 

fogem a nossa abordagem metodológica.  

Dizemos isso porque, como uma ação social, a prática educativa possui dois elementos 

indissociáveis (HABERMAS, 2003a). Um destes elementos é intencional, pode ser acessado, 

considerando os motivos, as razões, dos atores, seu discurso e objetivos, enfim o significado 

que ele atribui a sua ação. O outro elemento é não intencional, escapa à consciência do ator e 

ao conhecimento do que pode ocorrer. Este aspecto, porém, somente se tem alcance pela 

observação descritiva e estudos estatísticos. Este postulado de Habermas indica que as ações 

do professor são apenas parcialmente conscientes e, como a própria educação, é uma tarefa 

caracterizada como impossível (PERRENOUD, 2002), como é também impossível acessar a 

racionalidade do professor em sua totalidade. Ainda assim, acreditamos na possibilidade de 

interpretar a racionalidade pedagógica de sua ação quando partimos do pressuposto de que o 

professor realiza sua tarefa no encalço de objetivos; isto é, ele sabe o que faz e por que o faz. 

Isso significa que a intencionalidade da ação educativa e o conjunto de saberes que lhe são 

subjacentes podem ser identificados pelo discurso, analisando-se as narrativas dos 

professores. Deste modo, correlacionamos a racionalidade pedagógica ao que Tardif (2002) 

chama de consciência profissional do professor, ou seja, “[...] aquela que se manifesta por 

meio de racionalização e intenções, motivos, objetivos, premeditações projetos, argumentos, 

37 Assim como Kemmis (1998), acreditamos que o objetivo da ciência crítica da educação não é constituir leis, 
mas interpretar e propor formas de intervenção para transformar através da organização de processos que sejam 
mais adequados para pôr em prática os valores educativos (como fez Paulo Freire, por exemplo). 
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razões, explicações justificações, etc. e graças à qual ele pode dizer discursivamente por que e 

como age” (TARDIF, 2002, p. 208). 

Pensamos que a consciência profissional – caracterizada pelo julgamento e pelas 

razões que são justificadas mediante a argumentação – constitui a racionalidade pedagógica 

do professor, adquirida no processo de formação e prática profissional. Nesta acepção, a 

racionalidade pedagógica pode ser definida como saberes do oficio? Sim, na medida em que o 

conhecimento dos professores é produto da formação teórica, de sua vivência como estudante, 

e sua interação nas instituições de ensino com os alunos e/outros profissionais, como 

depreendemos neste estudo pelo relato dos sujeitos. Os componentes teóricos e os 

componentes práticos do conhecimento, entrelaçados, transformam-se em razão da ação ou na 

prática docente (RASGO, 1999), ou seja, produz o conhecimento pedagógico. Para o autor, 

este conhecimento transformado em razão prática é o conhecimento do ofício. Para outros é 

cultura pedagógica; e, para nós, é a racionalidade pedagógica.

Interessa-nos, portanto, as razões pedagógicas do professor formador, os seus juízos 

expressos nas proposições de seus argumentos. O nosso enfoque é discursivo, assertórico, no 

qual a racionalidade é concebida como o fundamento do ato de julgar ações profissionais na 

ecologia da sala de aula. Efetivamente, convém agora examinarmos o que seja racionalidade 

pedagógica.

Na ausência de uma definição de racionalidade pedagógica na literatura, procuramos 

construir o nosso próprio conceito, tomando como base a idéia de ‘sistema apreciativo’ de 

Geoffrey Vickers (1978 apud SCHÖN, 2000); ou seja, como “um conjunto de valores 

preferenciais, normas em termos dos quais os professores interpretam situações de práticas, 

formulam objetivos e diretrizes para a ação e determinam o que constitui uma conduta 

profissional ética” (p. 37).

Este conceito supõe uma cultura profissional, ou uma tradição (costumes, padrões de 

trabalho, métodos) e acosta a racionalidade pedagógica à competência do professor de julgar 

sua prática, criticando-a objetivando-a, e, com isso, buscando fundamentos para o seu agir. 

Neste sentido, o professor é um intelectual prático-reflexivo, porque é dotado de uma razão 

que o orienta na transformação do mundo (práxis), pelas ações que realiza no âmbito de sua 

prática educativa. Portanto, a racionalidade pedagógica nutre-se de uma razão prática cuja 

intenção é compreender e transformar o mundo vivido.  

Estamos, portanto, penetrando no campo de conhecimento da epistemologia da prática 

docente no instante em que o enfoque da racionalidade é, ao mesmo tempo, o enfoque dos 
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saberes docentes. Conforme o professor manifesta a forma como significa suas ações,

demonstra igualmente seus saberes. Assim a racionalidade pedagógica sinaliza uma

epistemologia da prática docente. Na aproximação de um esquema conceitual, procuramos

detalhar, na Figura 2, uma estrutura para a compreensão da racionalidade pedagógica. 

Vejamos.

Racionalidade Pedagógica

Quadro referencial que orienta a ação 
pedagógica na ecologia da sala de aula.

Origina-se de uma cultura docente; são 
os saberes da ação pedagógica

Motriz de produção e produto da 
práxis educativa

Manifesta-se pelo uso da 
linguagem e ações teleológicas

É subordinada a pretensões 
de validez

Reflete a Epistemologia da Prática
docente

Figura 2 – Racionalidade Pedagógica: esquema conceitual. 

Fonte: Elaboração da Autora. Teresina, 2006. 

A racionalidade pedagógica compreende o processo de reflexão sobre os motivos, os 

julgamentos e decisões, os saberes da prática pedagógica, sua organização e sua distribuição, 

revelando o que Tardif, Lessard e Lahaye (1991), chamam de cultura docente em ação.

Parafraseando Sacristán (2002), a cultura docente é uma das ancoragens que situam os 

professores no mundo da prática pedagógica, imprimindo-lhe um sentido.  Esta é também a
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concepção de Therrien e Sousa (2000), quando se referem à cultura docente como uma 

“construção de uma base de conhecimentos que o educador articula para dar sentido ao agir 

cotidiano e definir sua identidade profissional” (p.116), relacionando a cultura aos saberes, 

isto é, à racionalidade pedagógica. Funcionalmente pode ser comparado a um repertório de 

conhecimentos que permite ao professor guiar-se dentro de sua ação, caracterizando uma 

pedagogia peculiar. 

Com efeito, no movimento de sua ação e no desenvolver da práxis educativa, o 

professor vivencia intensamente múltiplas pressões e simultâneas solicitações da vida 

acadêmica, oriundas da instabilidade do contexto de sala de aula. Sua ação o obriga a ativar 

seus recursos intelectuais, que, em sentido lato, para Pérez Gómez (1998), são: “[...] 

conceitos, teorias, crenças, dados, procedimentos, técnicas para elaborar um diagnóstico 

rápido da situação, desenhar estratégias de intervenção e prever o curso do futuro dos 

acontecimentos” (p. 102). 

Efetivamente quando o professor julga uma situação especifica do ensino, está 

realizando  sua jurisprudência particular. Feita não a mil e um truques, como pensa Gauthier 

et al. (1998), mas mediada pelo conhecimento que tem do seu ofício, isto é pela racionalidade 

pedagógica. Muitas vezes precisa agir com urgência como lembra Perrenoud (2001), o que 

requer competência e habilidade, porque a ação educativa não é aleatória nem neutra. O autor 

não atribui este fenômeno à racionalidade pedagógica; reportando-se apenas à existência de 

conhecimentos tácitos que são mobilizados e elaborados no decurso da própria ação docente, 

que ele chama de saberes pedagógicos.  Pode-se notar, neste contexto, que a deliberação é 

necessária, tornando a presença da racionalidade pedagógica condição sine qua non, que pode 

também ser entendida como um saber da ação pedagógica, sem o qual fica difícil a interação 

pedagógica com os alunos.  

Isto implica que a racionalidade pedagógica não consiste na busca de receitas seguras, 

de métodos, ou de formas técnicas, ela se assemelha ao que Reid (apud SACRISTÁN, 1998), 

teorizando sobre currículo, chama de método deliberativo ou raciocínio prático. O enfoque 

deliberativo compreende um conjunto de princípios de uma filosofia e de uma ética 

profissional situacionais, amparados na epistemologia da incerteza, diante da 

imprevisibilidade dos fenômenos educativos. Através de atitudes deliberativas o professor 

resolve a maior parte dos problemas do cotidiano.  

Se a racionalidade pedagógica implica deliberação ou raciocínio prático, pode ser 

caracterizada como um processo educativo e social intrincado, em que se evidenciam as 
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habilidades intelectuais, individuais e coletivas, pelo qual identificamos interrogações a que 

devemos responder, estabelecer plataformas para decidir sobre as respostas e escolhermos 

frente às posições. No entanto, por ser uma atividade cotidiana freqüente, tendemos a 

desvalorizá-la e nos esforçar menos para compreendê-la.  

O teorema de que a racionalidade pedagógica do professor formador é um saber 

constituído da experiência educativa significa que ela corresponde à matriz de concepções  

que o professor construiu (e constrói) a respeito de categorias centrais do trabalho docente 

como a de educação, de ensino, de aprendizagem, entre outras. É esta matriz que 

consubstancia um conjunto de características de sua prática educativa. Tais práticas, na 

opinião de Pimenta (2002), representam “uma expressão de saber pedagógico o qual se torna 

fundamento e ao mesmo tempo produto da ação docente, o que implica dizer que esta prática 

é fonte de teoria pedagógica” (p. 45). Neste caso, a função prática da teoria é fornecer razões 

para agir de tal forma como se deveria e, concomitantemente, modificar a ação conforme a 

prática possa certificar-se da mudança. Isso nos leva a afirmar que a racionalidade 

pedagógica, enquanto delimitada na circunferência dos saberes pedagógicos ou dos saberes de 

experiência, esta em constante transformação. Pode ser visualizada duplamente: como motor 

de produção da prática e como produto da práxis educativa (Figura 2). Compreender a 

racionalidade pedagógica como um conjunto de pressupostos e práticas através do qual o 

professor se relaciona com seus alunos na ecologia da sala de aula implica, portanto, dizer que 

ela se fundamenta em pretensões de verdade demandadas por estes pressupostos e pelas 

práticas dela decorrentes. Ou seja, ela esta confirmada pela experiência, sendo por ela 

constantemente submetida a exames críticos para ser corroborada ou transformada. Um bom 

exemplo são as rotinas38 da sala de aula, que o professor mantém através do tempo como 

forma de “economia” cognitiva e controle da complexidade da ação educativa. Porém, o 

caráter dinâmico do ensino impulsiona o professor a buscar novos conhecimentos e novas 

rotinas, como atestam os sujeitos da nossa pesquisa. Quando os professores no enfrentamento 

das dificuldades da ecologia de sala de aula não dão conta de uma nova situação educativa, 

buscam a resolução de problemas através da reflexão, produzindo saberes de experiência 

reajustando assim sua racionalidade pedagógica. Este exemplo confirma que a ação 

38 Gauthier et al. (2003) conceituam as rotinas como meios de controle das situações interativas, ou seja, 
procedimentos automatizados que visam controlar, coordenar a seqüência de comportamentos aplicáveis a 
situações particulares (p.35). Tardif (2002) acrescenta que as rotinas diminuem o investimento cognitivo do 
professor e as considera um saber tácito; são protótipos de ação que possibilitam ao professor inventar e 
improvisar sua prática.  
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pedagógica, como produtora de saberes de experiência ou saberes pedagógicos, produz 

racionalidades pedagógicas. 

Com efeito, Fabre (2004), considerando a reflexividade da prática pedagógica, 

corrobora a tese de que a ação pedagógica produz mesmo saberes de experiência, isto é, os 

saberes pedagógicos. O autor lembra que outros saberes podem ser produzidos; porém os que 

foram identificados somente a ação pedagógica pode produzir, dado o seu caráter deliberativo 

e prudente (p.107). Tais saberes dependem não só da arte, ou da ciência, mas da prudência 

(deliberação com base na ética, bom senso), fortalecendo a hipótese de que a prudência está 

relacionada tanto com a epistemologia quanto com a ética. Na sua abordagem, assim como na 

abordagem de Tardif (2002), os saberes também são complexos e heterogêneos. Sua 

classificação, porém, difere da de Tardif (2002) e Borges (2002) e até da de Gauthier et al.

(1998). Se a estes pesquisadores coube identificar saberes da profissão ou do trabalho docente 

sistematizando-os, Fabre (2004) voltou-se para o estudo dos saberes produzidos no calor da 

ação educativa, identificando-os sob três categorias: os saberes pragmáticos, os políticos e os 

hermenêuticos ou críticos. Os saberes pragmáticos são objetiváveis, tratam de tecnologias, de 

métodos, dos procedimentos que são mobilizados na ação. Os saberes políticos congregam os 

valores e as opções para a realização da prática, tem caráter moral e ético, é intersubjetivo. Os 

saberes hermenêuticos ou críticos são os saberes responsáveis pela organização da experiência 

do professor; eles compõem as narrativas dos professores, para que ela possa ser 

compreendida e interpelada por outrem.  

Ao refletir sobre os eixos do seu trabalho (gestão da matéria e gestão de classe), 

questionando-se sobre o que fazer, como fazer e o porquê fazer, o professor estabelece uma 

interlocução com sua prática. Desta forma, está produzindo saberes podendo, inclusive, 

explicitá-los. Quando o professor reflete sobre seu trabalho, sua prática, e descobre, por si 

próprio, está sendo criativo. Segundo Gramsci (1989), mesmo que a descoberta seja velha, ele 

demonstra posse de um método; entrou na fase de maturidade intelectual, na qual pode 

descobrir verdades novas” (p.125). Está consolidando saberes; está produzindo racionalidades 

pedagógicas comprovadas na ecologia de sala de aula.  

Efetivamente estes saberes embasam o julgamento dos professores e os motivos que 

lhes servem de apoio nas ações, isto é, a sua racionalidade pedagógica. Portanto, cremos que 

estas três categorias de saberes, os pragmáticos, os políticos e os hermenêuticos ou críticos 

estão subjacentes na racionalidade pedagógica (Figura 2).

Com esta asserção, estamos dizendo que o professor age racionalmente, não como 

executor tarefas. Mas aquele que reflete interpreta, significa o processo de ensino. Ao fazê-lo, 
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toma por base razões, que estamos caracterizando de pedagógica. Ainda que seus motivos de 

ação sejam afetivos, cognitivos, normativos, entre outros, sua racionalidade está situada em 

uma prática educativa, o que implica colocá-la em uma dimensão pedagógica.   

Por esta razão, idealizamos que o conjunto destes saberes, identificados por Fabre 

(2004), podem representar muito bem a racionalidade pedagógica da prática educativa. Sob 

este aspecto, ela não se refere especificamente a um saber disciplinar, nem a um saber 

didático, nem a um saber das ciências da educação, nem a um saber da pesquisa, embora 

possa englobar todos eles. Ela circunscreve-se por um saber que a experiência e a prática 

imprimem aos professores durante o processo de formação e de prática, inserida na cultura 

docente. Como componente da cultura docente, presume uma postura do professor diante de 

uma situação de ensino. Uma postura (ethos) é a maneira de pensar, agir, falar, que identifica 

a posição que o professor ocupa no contexto profissional. No caso do professor formador cuja 

tarefa é ensinar o aluno, futuro professor, a aprender a ensinar, sua postura reflete uma 

racionalidade pedagógica de formação docente e prevê um perfil de professor que está sendo 

formado nas licenciaturas. Tal racionalidade em que predomina o seu fazer pedagógico está 

marcada por sua formação, pela escola que o preparou como profissional (THERRIEN, 2004). 

A maneira como o professor formador vai intervir na vida em sala de aula reproduz a dialética 

entre intervenção e compreensão (práxis). Isso significa que a forma como ele interpreta, 

conceitualiza, explica e avalia o mundo da sala de aula se deriva mais ou menos diretamente 

de uma forma típica de atuação (PÉREZ GÓMEZ, 2000). Daí o porquê de não se poder 

dicotomizar os modelos de intervenção, advindos da teoria da educação dos modelos de 

racionalidade pedagógica. Na medida em que o professor delibera sobre sua prática para 

efetuar uma intervenção, o faz condicionado por um modo de pensar (uma postura) sobre as 

variáveis presentes no fenômeno educativo. E, ainda que este pensamento não apresente certa 

rigidez, uma vez que ele é (re) construído continuamente, em decorrência de fatores pessoais, 

históricos e contextuais, sua prática em sala de aula pode ser explicada por um tipo de 

racionalidade pedagógica.

Neste aspecto, a racionalidade pedagógica comporta em si uma teoria da educação que 

guia a prática educativa. E uma teoria da educação, como bem atesta Carr (1999), não só 

identifica uma prática educativa, mas também a configura e define. Para o autor, isso significa 

que tanto a natureza da teoria da educação quanto a natureza da prática educativa estão 

logicamente correlacionadas. Popper (1996) colabora com esta idéia quando conceitua teoria 

utilizando a metáfora da rede. Para ele, as teorias são redes lançadas para delimitar o mundo, 

para racionalizá-lo, explicá-lo, agir sobre ele, dominá-lo e transformá-lo. 
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Jürgen Habermas lançou esta rede quando elaborou uma teoria universal e normativa 

acerca da racionalidade. Para ele, a razão é ética. Sob este aspecto, Prestes (1996), ao lembrar 

que a modernidade tutelou a racionalidade instrumental que não contempla a ética, sugere que 

a educação se pergunte com muita retidão qual o modelo de educação ou qual racionalidade 

direciona suas ações. Morin (1995 apud MARTINAZZO, 2004), ao considerar que os 

professores conhecem, pensam e agem de acordo com paradigmas culturalmente inscritos 

neles (teorias) também pontua sobre esta questão, atentando para a importância de se tomar 

consciência dos paradigmas que também governam e controlam as ações pedagógicas. A 

resposta, acredita o autor, vai estar refletida na organização curricular, no processo de ensino-

aprendizagem, no como educar e sobremodo, no porquê e no que para que educar, ou seja, no 

conjunto de elementos representativos de um modelo de educação.   

Isso implica prestar atenção à prática educativa cientifica, seja pela ação, seja pelo 

discurso. Em nosso caso, significa uma tentativa de compreender racionalidade pedagógica do 

projeto educativo da UFPI.  

Estamos cientes do desafio, uma vez que nos defrontamos com um jovem campo 

aberto de investigação, relativamente inexplorado, com uma epistemologia própria: a 

epistemologia da prática docente. No entanto, a fecundidade deste campo releva-se pelo 

interesse dos pesquisadores em conhecer o trabalho docente a partir do próprio trabalho 

docente, tomando o professor como sujeito do conhecimento, para construir redes teóricas da 

educação não alienígenas. 

A nossa contribuição consiste em organizar um referencial teórico que dilate este campo, a 

partir deste estudo sobre a racionalidade pedagógica dos professores formadores nas 

licenciaturas. Portanto, é relevante, neste momento do trabalho, esclarecer nossos 

pressupostos acerca da racionalidade pedagógica. Deste modo, considerando a teorização de 

Tardif (2002) acerca dos saberes docentes e do julgamento profissional e a teoria dos 

interesses constitutivos de Habermas (1992), teorizamos que: 

 Toda ação docente tem uma racionalidade que passa a ser vista como pedagógica. 

 A racionalidade pedagógica dos formadores de professores tem como base saberes      

oriundos de fontes diversificadas. 

  A racionalidade pedagógica do formador de professor está fundamentada tanto na 

teoria como na prática. 

 Os docentes podem expressar esta racionalidade pedagógica através do discurso. 
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 A racionalidade pedagógica do formador de professores guia-se por uma intenção    

(interesse). 

  A racionalidade pedagógica do formador de professor manifesta uma concepção 

de trabalho docente e uma teoria da educação que expressa um modelo de 

sociedade.  

 A racionalidade pedagógica implica intersubjetividade, fundada na 

comunicação/dialogicidade, na linguagem no entendimento e na produção de 

sentidos.

Por fim, considerando que a prática educativa do professor formador é sempre 

desenvolvida com base em uma racionalidade pedagógica, ela oferece um modelo de 

formação docente, ou um paradigma, como queiram Martinazzo (2004) e Zeichner (1998). 

Dito de outro modo, o professor formador orienta suas ações considerando suas convicções 

acerca do ensino, da formação e de outros elementos da ação educativa. Portanto, ela sinaliza 

um paradigma de educação ou um modelo de formação docente; ela é capaz de expressar os 

saberes que orientam a formação do professor, isto é, a epistemologia da prática docente. 

Deste modo, teorizamos que conhecendo a racionalidade pedagógica dos professores 

formadores, estaremos conhecendo também a epistemologia da prática que emerge de seu 

trabalho.

Por esta razão, consideramos importante entender o que seja o trabalho docente, qual a 

sua natureza, suas finalidades, suas características, e como se concretiza na prática, nas 

interações estabelecidas pela ecologia da sala de aula. Este é o tema do Capítulo 3 desta Tese.  

3 TRABALHO DOCENTE: O OFÍCIO DE UMA PRÁXIS SITUADA 
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Este capítulo lança luz sobre o trabalho docente enquanto categoria auxiliar na 

compreensão da racionalidade pedagógica dos formadores de professores. Indagamos sobre 

sua natureza, conceitualização e a forma como ele se concretiza, focalizando na sua 

abordagem os aspectos sociológicos, hermenêuticos e epistemológicos.  Dada à amplitude 

desafiadora que se enfrenta na busca de sua compreensão, o capítulo está dividido em quatro 

tópicos. O primeiro focaliza o trabalho docente enquanto instrumento de solidificação das 

bases da nova sociedade do conhecimento, para questionar sobre ele próprio e sobre o debate 

em torno da profissionalização docente. Sob este aspecto, mostra as diferentes concepções de 

trabalho docente para depois conceituá-lo como um trabalho intelectual, interativo, 

epistemológico que desemboca em uma práxis criadora situada. A partir daí, ilumina a forma 

como o trabalho docente se concretiza na prática educativa. No segundo tópico, por exemplo, 

explicita o modelo ecológico sob o qual a prática educativa pode ser analisada, partindo da 

premissa de que ela decorre das comunicações efetuadas no interior da sala de aula, em 

interação com os alunos, sendo, portanto, mediada pela linguagem e pela ética. Para 

fundamentar este modelo sentido, apresenta subsídios conceituais da Teoria da ação 

Comunicativa. No terceiro Tópico, caracteriza a prática educativa como interativa, 

deliberativa e metaformadora, fazendo o desdobramento de cada uma destas dimensões. No 

quarto Tópico, explicita os eixos da prática educativa e suas singularidades, que se encontram 

na ecologia da classe; ou seja, a gestão da matéria e a gestão de interação em sala de aula. 

Para concluir, mostra que o trabalho docente, expresso pela prática docente, compreende a 

síntese dos saberes mobilizados pelo professor, enfatizando que sua compreensão não se pode 

furtar da análise epistemológica. Neste sentido, aponta que é possível compreendê-la 

desvelando a racionalidade pedagógica da práxis dos formadores de professores. 

3.1 Conceituando o trabalho docente 

O trabalho docente em si pode ser caracterizado como uma atividade ontológica, 

epistemológica e histórica, através da qual o indivíduo transforma a si próprio, a seus 

contemporâneos, constitui os saberes das sociedades, e por eles é constituído. De fato, 

atualmente, pelas determinações de um novo modelo de sociedade, a sociedade do 

conhecimento,39 o trabalho docente tem sido focalizado enquanto instrumento de solidificação 

39 É importante destacar que o conhecimento é puramente pessoal, humano; não se confunde com informação, 
embora a incorpore; o conhecimento materializa-se na habilidade de manipular as informações, julgando-as e 
interpretando-as como forma de guiar as ações.   
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de suas bases. De tal modo que seu próprio modelo de formação tem passado por 

transformações em nível global. 

Na sociedade do conhecimento, as mudanças e as inovações tecnológicas ocorrem em 

um ritmo tão acelerado (as informações), que, além dos fatores tradicionais de produção, 

como capital, terra e trabalho, é fundamental identificar e gerir inteligentemente o 

conhecimento das pessoas nas organizações. Requer, portanto, a articulação entre saber 

prático e teórico, e entre estes saberes e as dimensões afetiva e política, inerentes ao agir 

humano. Frigoto (1999) acrescenta que este novo modelo de organização social toma por base 

a tecnologia flexível (microeletrônica associada à informática, a microbiologia e novas fontes 

de energia) tem como conseqüência um trabalhador mais flexível com uma nova qualificação.  

Neste sentido, a Teoria do Capital Humano40 rejuvenesce, para aliar-se ao novo 

processo de desenvolvimento do mundo, onde os serviços e a criatividade são condições sine

qua non. O eixo agora requer o binômio homem-gente, como bem lembra Paulo Freire, o 

homem-pessoa ao invés do homem-máquina, requisitando o desenvolvimento de várias 

competências do ponto de vista profissional. Mediante isso, a educação é um recurso 

imprescindível para assegurar estas novas bases trabalho. Com efeito, as diretrizes que 

norteiam a educação em nível global, atentas a este fato, traçaram os princípios gerais da 

educação para este século. Tais princípios, citados por DELORS (2001), enfatizam a teoria, o 

conteúdo, a informação (o aprender a conhecer); a prática, ou seja, as habilidades, os saberes 

necessários à operacionalização de tarefas (o aprender a fazer); o plano das interações que os 

homens estabelecem entre si (o aprender a conviver) e o plano dos valores e das atitudes (o 

aprender a ser). 

Isso implica que o processo educativo deve centralizar o aprendizado de competências 

que incluem desde uma formação global e sólida, uma cultura ampla, à capacidade analítica. 

Esta capacidade de reflexão e análise requer, por um lado, uma postura crítica da 

interpretação dos rumos da sociedade. Por outro lado, impõe, inexoravelmente, a existência da 

ética, ou seja, a atitude que deve regular a existência do indivíduo em uma sociedade 

globalizada, determinantemente competitiva e que induz as pessoas ao individualismo 

excessivo. Giddens (apud LUCCI, 2004), analisando os aspectos negativos da globalização do 

ponto de vista social, reitera esta capacidade analítica aludindo ao pensar como um grande 

40 A Teoria do Capital Humano foi desenvolvida na década de 1960, por dois economistas que, mais tarde, 
receberiam o prêmio Nobel (Theodore Schultz e Gary Becker). Segundo essa teoria, podemos dizer de forma 
resumida, que o progresso de um país é alavancado pelo investimento em pessoas. 



63

diferencial entre as pessoas e as sociedades. Por este motivo, o principal papel da educação 

nesse processo é o de fazer os alunos pensarem e se orientarem na vida; à escola cabe (re) 

assumir o posto de fomentar esta reflexão. Razão pela qual o professor é apresentado como 

sujeito-chave para o sucesso deste processo. No entanto, o próprio trabalho docente 

responsável pela formação destas competências e, sobremodo, desta função reflexiva, ainda 

não assumiu seu posto enquanto profissão. Conforme Pimenta (2002), isso decorre de um 

processo de formação inicial e continuada, em que os problemas localizados pela literatura 

têm dificultado a gestão da nova identidade do profissional docente. Por sua vez, as oscilações 

do status41 do professor, por exemplo, oscilam em função do lócus ocupacional do professor, 

do tipo de trabalho e do nível de ensino com o qual ele trabalha, entremeadas pela 

representação valorativa pela sociedade, têm dificultado a constituição do ethos42 da profissão 

docente.

Situada entre funcionalismo público e profissão liberal no século XVIII até o início do 

século XIX, a profissão docente usufruía prestígio social. A partir de então, este prestígio foi 

abatido, seja por questões relativas à desvalorização da profissão docente pelo Estado, à 

expansão escolar, seja pelas incertezas da missão da escola (NÓVOA, 1999). A profissão 

docente entra em crise, desprofissionalizando-se. No Brasil, por exemplo, de mestre-escola a 

mestre do ofício, a ocupação do professor foi definida no final dos anos 1970, como trabalho 

em educação – o professor – um trabalhador da educação. Porém, na ausência de elementos 

que o defina como profissional da educação, como bem entende Arroyo (2000), quando revela 

que apesar do saber-fazer dos professores da educação básica, eles próprios ainda não 

possuem um estatuto social e profissional reconhecido, a literatura parece rejeitar a 

terminologia do professor enquanto trabalhador, identificando, usualmente, seu trabalho de 

ofício43.

41 Sacristán (1999) lista os critérios de definição deste status em seis: a origem social dos professores; o tamanho 
do grupo profissional; a proporção de mulheres; a qualificação acadêmica de acesso; o status dos clientes; a 
relação de obrigatoriedade dos clientes para afirmar que estes não usufruem uma posição social elevada. 
42 O vocábulo, de origem grega, denota costume, jeito de ser. Usamos aqui no sentido da identidade, da cultura 
profissional, e até no sentido de habitus, usado por Bourdieu (apud TARDIF, 2002). 
43 Atualmente esta questão vem sendo debatida no âmbito educacional pelos estudos sobre a profissionalização 
do ofício dos professores. Profissionalização é um processo que se caracteriza pelo movimento das ocupações 
que dispõem de uma formação em nível médio ou superior, adquirem ethos e modelo organizacional (PONTES, 
1999). A exemplo, os estudos de Perrenoud (2002), de Gauthier et al (1998) e de Tardif e Lessard (2005) 
indicam caminhos da profissionalização docente através da transformação do ofício em profissão. Entre os 
fatores necessários que demarcam esta mudança, está o desenvolvimento de um saber de base da profissão e de 
sua prática (SCHÖN, 2000). Esta é mesma acepção de Weiss (apud ALTET, 2003). Na França, afirma o autor, 
este termo está associado ao conjunto de competências socialmente reconhecidas com as quais uma pessoa 
enfrenta determinadas situações profissionais. Para Jobert (2003), a profissionalização implica tanto no 
desenvolvimento da competência como na luta pelo reconhecimento social de um grupo profissional. 
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Este fato tem dificultado, inclusive, a conceitualização do que seja o trabalho docente. 

Com efeito, na revisão da literatura (RIBEIRO, 1984; LIBÂNEO, 1990; SILVA JÚNIOR, 

1990), entre outros autores, não encontramos conformidade quanto à conceituação do trabalho 

docente. Ora conceituado como trabalho intelectual, ora como não-material, ora como 

produtivo ou ora como improdutivo, e, portanto, secundário, há também a discussão em torno 

da categoria a qual o professor pertence. A dúvida instala-se entre funcionário e proletário; 

entre profissional liberal e semiprofissional.44

Neste aspecto, Garcia (2005), ao efetuar o estado da questão sobre a temática, nos 

auxilia na compreensão destas divergências conceituais, identificando os enfoques dados ao 

trabalho docente. São três os enfoques encontrados pela autora: o enfoque do 

profissionalismo, o enfoque da proletarização e o enfoque da profissionalização, considerados 

os dois primeiros reducionistas. O primeiro porque reifica o trabalho docente dentro de uma 

normatização tipológica; e o segundo porque negligencia a subjetividade do professor ao 

tratar seu trabalho como técnico, negando o fato de que é um sujeito que produz saberes. O 

terceiro enfoque nega os conceitos desgastados do trabalho docente como proletarização e 

profissão secundária, colocando o professor no centro da ação educativa e conferindo-lhe um 

estatuto de sujeito epistêmico. 

Tal como Garcia (2005), também nos ligamos à comunidade de investigadores que 

focaliza o trabalho docente por via da profissionalização, incorporando o que é específico da 

ação docente, ou seja, o conjunto de saber e saber-fazer que compõe a peculiaridade de ser 

professor. Daí o porquê de insistirmos que é na perspectiva epistemológica que se encontra a 

essência do debate sobre a profissionalização docente. Através dela, é possível que se (re)situe 

o trabalho do professor nos contornos da sociedade pós-moderna, através de novas 

configurações e significações para os currículos escolares. Tal fato implicaria a formação de 

novos perfis de profissionais preparados para responder, com perspectivas de emancipação 

social, às demandas requeridas pelo posto de trabalho docente neste século XXI. A exemplo 

de Tardif e Lessard (2005), sustentamos que “longe de ser uma ocupação secundária ou 

periferia em relação à hegemonia do trabalho material, o trabalho docente constitui uma das 

chaves para a compreensão das transformações atuais das sociedades do trabalho” (p. 17). 

A tese dos autores é ancorada em afirmações como: a queda livre da categoria dos 

trabalhadores produtores de bens materiais nas sociedades modernas em detrimento dos 

44 Sacristán (1999) justifica esta nomeação pelo fato de o trabalho docente depender das decisões politico-
administrativas que regulamentam a educação e as características, não muito satisfatórias, do próprio posto de 
trabalho.
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trabalhadores de serviços; o modelo de uma nova sociedade cognitiva, onde novas ocupações 

concentram-se em torno do processo de produção, gestão manipulação e armazenamento de 

conhecimentos; o crescimento, sobremodo nos EUA, de novas profissões que representam o 

grupo de especialistas na gestão de problemas econômicos e sociais e, por fim, o aparente 

status que os ofícios e profissões, cuja matéria-prima é o outro ser humano, gozam na 

organização socioeconômica garantindo evolutivamente um lugar central.45 Os autores 

denominam estas profissões, incluindo a dos docentes, de trabalho interativo, ou seja, aquele 

que se caracteriza pelas relações entre trabalhadores e pessoas. Estas relações constituem o 

epicentro do processo de trabalho, porque é através delas que o resultado do trabalho vai 

garantir o bem-estar das pessoas ou das situações em que estão envolvidas.  

O fato é que, em decorrência de sua complexidade, é dificultoso definir a ocupação do 

professor, geralmente desenvolvida no âmbito das organizações educacionais. Nelas está 

presente a divisão do trabalho comumente mesclada por fatores que tornam o trabalho docente 

assaz diferenciado quando se analisa o tipo de instituição educativa a que o professor 

pertence. Suas condições, às vezes tão perversas e suas exigências transformadas em 

sobrecargas aliadas a não satisfação de reconhecimento social, exemplificam suas 

adversidades. Curiosamente, mesmo vivenciando estas adversidades e vivenciando um mal-

estar ocupacional caracterizado pelo stress e bournout, os professores parecem relativamente 

satisfeitos com o seu trabalho (CARVALHO, 2001). Se, por um lado, esta profissão pode 

gerar conflitos e sofrimentos, por outro parece trazer a satisfação e realização pessoal, quando 

o professor colabora na construção da identidade de outrem. Como qualquer trabalho envolve 

responsabilidades, porém se diferencia por sua característica intelectual e potencialmente 

interativa. 

Neste sentido, Contreras (1998) e Santos (2002) também entendem o trabalho docente 

como intelectual, porque envolve uma inteligibilidade ou um saber-fazer. Isso implica que o 

professor desenvolve conhecimentos sobre o ensino, analisando as possibilidades 

transformadoras implícitas no contexto da sala de aula. Porém, seus conceitos não expandem 

estas transformações para a instituição e à sociedade, situando-as no contexto da sala de aula. 

Melloukil e Gauthier (2004) comungam destas mesmas idéias, quando asseveram que, 

em seu mandato de mediador, são herdeiro, intérprete e crítico da cultura; eles são intelectuais 

que têm esta mesma função precípua. Tais autores, reportando-se ao caráter paradoxal, 

compósito e complexo, põem fim à idéia de professores como técnicos. 

45 Os autores recorrem a dados estatísticos, inclusive brasileiros, para lembrar que a educação é a principal carga 
orçamentária. Fato justificado pelo crescimento do número de professores e alunos. 
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Pimenta (2002) igualmente entende que a ação docente, sendo proeminentemente 

interativa, tem como marca a existência de conflitos de valor. De tal forma, que ela requer, 

sempre, opções éticas e políticas. Neste caso, continua a autora, o professor é um intelectual, 

que desenvolve seus saberes e sua criatividade para enfrentar a ambigüidade das situações de 

sua prática. 

Criticando a abordagem da proletarização que reduz o professor a técnico especialista, 

mero executor de programas, Giroux (1997) também concorda que o trabalho docente é uma 

tarefa intelectual crítica relacionada com os problemas e as experiências do cotidiano. Porém, 

amplia o conceito quando toca o caráter coletivo do trabalho docente. E o faz pontuando sobre 

a construção de conhecimentos pelos alunos, redimensionando também os seus pólos (aluno e 

professor). Além disso, toma estes conhecimentos como base para a crítica e transformação de 

práticas sociais que se constituem em torno da escola. Neste caso, os conhecimentos do 

professor ultrapassam as barreiras de sala de aula para incorporar elementos da instituição e 

da sociedade, conectando sua ação a uma dimensão social e política. 

Reforçando o aspecto coletivo do trabalho docente, Tardif e Lessard (2005) acreditam 

que a centralidade do trabalho docente não é cognitiva, embora este seja um elemento 

essencial, mas sim a interação cotidiana. Por esta razão define-o como um trabalho interativo,

onde o outro é o próprio objeto de trabalho. Esta definição envolve não somente as sutilezas 

das relações humanas como os mecanismos que o professor utiliza para o assentimento, dos 

alunos como a persuasão, a negociação e o diálogo, mas também a empatia, a solidariedade e, 

sobretudo, a ética. Afinal, o trabalho docente, funda-se na práxis de um profissional que 

sistematiza pedagogicamente a formação humana (ARROYO, 2000).   

Não obstante, Therrien (2006) aprofunda a interpretação do trabalho docente, 

detalhando-lhe os componentes intelectuais, práticos, interativos e éticos. 

Concomitantemente, incorpora-lhe a dimensão de construção de uma verdadeira humanidade 

quando define trabalho docente como 

uma práxis de um sujeito transformador (o professor) em interação situada com 
outro sujeito (aluno), onde a produção de saberes e significados caracteriza e 
direciona o processo de comunicação, dialogicidade e entendimento entre ambos na 
direção de uma emancipação fundada no ser social (p. 298).  

No diálogo com estes autores, entendemos o trabalho docente como atividade 

intelectual, interativa e epistemológica que culmina em uma práxis criadora situada, conforme 

mostra a Figura 3. Assim conceituado, dizemos que as ações dos professores são idealizadas 

em uma perspectiva de encontrar o outro. Não no sentido de manipulação, mas para buscar 
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um consenso acerca do que poderá ser feito para que se alcancem determinados fins. Esta 

concepção se aproxima da teoria da ação comunicativa, a qual nos filiamos.

Trabalho Docente

Intelectual/
reflexivo

Práxis criadora situada

Figura 3 – Trabalho docente: esquema conceitual 
Fonte: Elaboração da Autora. Teresina, 2006. 

O trabalho docente é intelectual porque manipula símbolos, representações, conceitos, 

idéias e palavras. Para tanto, é necessário esforço mental para entendimento do processo e do

resultado de ações, cujo objeto é o outro ser humano, sendo, portanto, reflexivo. É interativo 

porque pressupõe um plano de relações interpessoais. O que implica existência de linguagens 

e comunicação, sendo simultaneamente comunicativo e intersubjetivo. Atualmente a

perspectiva da interação tem sido defendida por estar estritamente relacionada à natureza

profunda e social do agir educativo. De fato, “[...] ensinar é trabalhar com seres humanos,

sobre seres humanos, para seres humanos. Esta impregnação do trabalho pelo ‘objeto 

humano’ requer ser problematizada por estar no centro do trabalho docente” (TARDIF;

LESSARD, 2005, p. 31).

Sob este aspecto, seguindo o raciocínio dos autores, o trabalho sobre o outro envolve 

relações entre pessoas e está imbuído de várias sutilezas que o caracterizam. A exemplo,

negociação, controle, persuasão, sedução. Por outro lado, em razão de seu caráter interativo,

evoca atividades como: instruir, supervisar, servir e colaborar. Também requer intervenções 

que, mediadas pela linguagem, manifesta a afetividade, a subjetividade e as intenções dos

agentes. Na perspectiva interativa, revela-se a natureza epistemológica do trabalho docente 
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como processo de aprendizagem e adaptação, (re)significado por seus atores e pelo contexto. 

Sua natureza epistemológica está condicionada a uma inteligibilidade ou a um saber-fazer 

(por isso também é intelectual) que fomenta saberes que vão além de saberes éticos, morais e 

técnico-científicos. Requer saberes interpessoais, pessoais e comunicacionais, para que a 

relação estabelecida entre alunos e professores possa favorecer o processo de ensino e de 

aprendizagem.

Embora intangível, tem o caráter prático, porque se materializa na ação de favorecer o 

aprend

tém um significado ético; resulta em produção de 

saberes

ade prática, 

teórica, reflexiva, crítica e política em que mantém o professor na condição de sujeito crítico, 

izado de uma cultura e/ou na aquisição de conhecimentos e competências, em um 

contexto real e determinado, configurando-se em uma práxis situada. Como práxis, deixa de 

ser adaptação de condições determinadas pelo contexto para tornar-se crítica. Assim sendo, 

estimula o pensamento dos agentes capacitando-os para intervir neste mesmo contexto, o que 

supõe uma opção ética e uma prática moral, enfim, uma racionalidade. Neste sentido, 

nomeamos o trabalho docente como um ofício da práxis. Porém, não a práxis repetitiva ou a 

mimética,46 mas uma práxis criativa e situada47. Tal práxis para ser realizada, implica 

existência de competências como a reflexividade e a dialogicidade. Nesta perspectiva, o 

trabalho docente é um ofício, através do qual os indivíduos (aluno e professor) se constroem, 

se fazem e (re)fazem; constituem saberes, produzem cultura. A expressão também é aqui 

utilizada no sentido de Habermas (2003b), que atribui ao termo trabalho, por ser um momento 

da prática social em que o indivíduo transforma o mundo e a si próprio, o sentido de interação 

e dialogicidade. Seu conceito expressa um processo de articulação de significados e uma 

postura de entendimento intersubjetivo.  

Como ação situada, a práxis con

 situados, pontuando uma nova epistemologia da prática. Nela, a relação dialética entre 

teoria e prática se articula de modo crítico para o encaminhamento de uma ação 

transformadora. Estas idéias que têm servido de pano de fundo para a atual proposta de 

formação para o trabalho docente colaboram para legitimá-lo enquanto profissão. 

Esta nova epistemologia passa a conceber a educação como uma ativid

46 Lefebvre (1979) e VASQUEZ (1977), ambos mencionados em PIMENTA, 2002, identificam estes dois tipos 
de práxis e correlaciona-os ao nível do saber pedagógico manipulado pelo professor. Aquele professor que limita 
sua ação à repetição de atos cotidianos e espontâneos produz uma práxis repetitiva. Aquele que toma como 
orientação modelos, o faz por analogia, efetuando, portanto, uma práxis mimética. É aquele que efetua sua ação, 
que reinventa, produzindo inovações e novos saberes, efetua uma práxis criadora. Pensamos como a autora que a 
práxis criadora pode incorporar elementos da práxis repetitiva e da práxis mimética, porém sua essência é 
criadora e não cristalizadora. 
47 A palavra situada – também de origem latina – situare – dá idéia de contexto, de conhecimento da situação, de 
formar opinião. 
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conscie

ações intersubjetivas são vivenciadas pelos sujeitos em ação, 

ou seja

ureza interativa, fundamenta-se na 

docência e se materializa na práxis situada, ou seja, na prática educativa. Apesar de o 

trabalh

ua análise não pode ser 

centrad

nte, responsável. Um profissional que, por um lado, pode através de uma práxis

criadora e situada auxiliar na fundação das bases da nova sociedade do conhecimento. Por 

outro, pode melhorar as condições sociais (inclusive as do seu trabalho), desnudando suas 

incoerências e irracionalidades.  

Sob este aspecto, a noção de práxis criadora situada refere-se a uma intervenção 

crítica em situações em que as rel

, na própria sala de aula. Isso significa que o trabalho docente tem como fundamento a 

docência. E esta se concretiza na ação de ensinar, isto é, na prática educativa desenvolvida 

em instituições especializadas para fomentar a educação. Daí o porquê de o modelo mais 

aproximado para se compreender esta práxis criadora situada ser o da ecologia da sala de 

aula, tomando a própria prática educativa como vetor de análise.  

3.2 Depreensões do modelo da ecologia de sala de aula  

O trabalho docente, conforme já dissemos, tem nat

o do professor não se resumir apenas no âmbito da sala de aula, este é o espaço em que 

as ações pensadas são postas à prova. A sala de aula é caracterizada como um ambiente 

interativo, onde alunos e professor demonstram condutas determinadas por este ambiente e 

também dele determinante. Nele, alunos e professor assumem papéis relevantes e suas 

condutas não são respostas mecânicas às demandas do meio. Uma vez que ele fomenta a 

construção de valores e sentidos, ambos não se tornam alienados, meros executores do 

processo. Sob esta acepção, o ambiente de classe ou de sala de aula é o lócus onde as ações 

pedagógicas são orientadas para a criação de troca e de significados. Para Sacristán (2000), a 

sala de aula se configura como um microsistema educativo, definido em função dos espaços, 

das atividades, dos papéis, de certas formas de distribuir o período de aula que se mantém 

como algo imutável no tempo. Não obstante a multimensionalidade e imprevisibilidade 

peculiares na prática educativa, acredita o autor, o que ocorre em sala de aula é decorrente da 

estabilidade de estilos docentes. Estudá-la, pois, implica conhecer os padrões de conduta 

pedagógica, sua coerência e incoerência, sua continuidade temporal. 

Contudo, entender este ambiente e as metodologias de ação dele decorrentes tem sido 

um desafio. Dada a complexidade de suas variáveis contextuais, s

a no ensino pelo foco de processo/produto ou polarizando um dos sujeitos do processo, 

seja o aluno ou o professor.
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No final da década de 1970, surge uma metodologia explicativa para as situações da 

sala de aula e os fundamentos da prática educativa com os trabalhos de pesquisadores como 

Doyle

nado pela própria 

multidi

as variáveis comunicacionais (intrapessoal, interpessoal e grupal) existentes no contexto 

(1977) e Tikunoff (1979) (apud SACRISTÁN (1999).48 Trata-se do modelo ecológico 

que emerge em refutação aos dogmas positivistas. Estes dogmas neutralizam o papel dos 

sujeitos, de suas representações e também de suas intenções, secundarizando as inter-relações, 

os contextos e a dinâmica das situações concretas (CARVALHO, 1996).

Neste modelo, a prática educativa, como função social configurada pela vida em sala 

de aula, é compreendida como um sistema social aberto, dimensio

mensionalidade, ou seja, a multiplicidade dos eventos que nela ocorrem. Tais autores 

postulam que ela é uma troca sociocultural. Sendo uma troca, professor e aluno influenciam 

reciprocamente as relações de classe, na medida em que ambos são processadores de 

informações. Porém, eles empregam variáveis diferentes de abordagem da lógica do processo 

de ensino-aprendizagem. Doyle (1977), por exemplo, o aborda pelo estudo do espaço em sala 

de aula, demarcado por dois subsistemas: a estrutura das tarefas e a estrutura social de 

participação. Ambos os subsistemas estão atravessadas pela intencionalidade da avaliação, 

responsáveis pela definição dos significados dos eventos estabelecidos pelo aluno e professor. 

Tikunoff (1979), por sua vez, o faz apontado três variáveis fundamentais para o estudo deste 

microsistema: as variáveis situacionais, as experienciais e as comunicacionais.

Interativamente estas variáveis são responsáveis pelo desenvolvimento e aprendizagem do 

aluno e do professor. Ainda que as categorias sejam utilizadas no modelo de Doyle (1977),49

como: multiplicidade, simultaneidade, imediatismo, imprevisibilidade e história, presentes no 

espaço de sala de aula, descrevam bem a prática educativa, ele tem sido criticado. Tardif e 

Lessard (2005), por exemplo, acreditam que elas não contribuem para a compreensão das 

razões da existência deste fenômeno, porque tratam apenas da dimensão metodológica. Ao 

efetuar esta crítica, estes autores propõem a superação do plano descritivo para o plano 

interpretativo, acrescentando duas novas categorias, a interação e o significado, relativas ao 

plano ontológico. Entretanto, no nosso entendimento, os autores somente fizeram uma 

(re)leitura da análise de Tikunoff (apud SACRISTÁN, 1999). Este, ao enfatizar e subdividir 

48 Ambos os autores, apesar de estudarem o espaço de sala de aula como um sistema, utilizam variáveis 
diferentes de abordagem. Doyle o faz através de dois subsistemas: a estrutura das tarefas e a estrutura social de 
participação e Tikunoff pelas variáveis situacionais, as experienciais e as comunicacionais. 
49 Gauthier et al. (1998) também critica o modelo ecológico de Doyle, considerando-o dogmático, por apresentar 
somente uma parte da dinâmica do ensino, chegando a inseri-lo na concepção do modelo interacionista 
subjetivista de pesquisa para o ensino.   
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social e cultural da sala de aula, já havia identificado o conteúdo das trocas entre os sujeitos 

do processo educativo, aludindo a este conteúdo características de interação, de criação, de 

transformação e de construção de significados. O que Tardif e Lessard (2005) fazem é uma 

reunião dos elementos identificada por Tikunoff (Id. ibid.), quando introduz as categorias da 

interatividade e significação para redefinir os fundamentos do modelo ecológico de classe de 

Doyle. Baseados nos dados de suas investigações tais autores defendem a proposição de que a 

categorização do modelo ecológico proposto por Doyle (1977) (Id. ibid.),  é decorrente da 

própria natureza interativa e significativa peculiar à prática educativa. Dito de outra forma, a 

existência daquelas categorias (multiplicidade, simultaneidade, imediatismo, 

imprevisibilidade e história) está vinculada à interatividade e à significação; não existiriam 

sem elas.  

Embora tenham apenas feito uma nova leitura do trabalho de Tikunoff (1979) para 

criticar o modelo de Doyle (1977), os autores dilatam os construtos teóricos do modelo 

ecológico. Nesta perspectiva, possibilitam que a prática educativa seja investigada também 

pelo p

tiza, a partir dos estudos de seus idealizadores, 

os prin

- A subjetividade é uma dimensão decisiva do comportamento humano. 

a é, por definição, dinâmico, múltiplo e situacional. 

risma da racionalidade pedagógica enquanto componente da significação da prática 

docente. Neste aspecto, a significação deixa de ser subjetiva para ser social, uma vez que é 

estabelecida pela ecologia em sala de aula. E o sujeito, totalmente independente, fechado e 

egocêntrico, abre-se para a intersubjetividade como forma de construção de ações e valores 

como a responsabilidade e a solidariedade.50

Não obstante as variações com que este modelo é apresentado na literatura, suas 

orientações epistemológicas são coerentes. Neste sentido, a contribuição de Caride (apud 

CARVALHO, 1996)51 é relevante quando sinte

cípios fundamentais que singularizam o enfoque ecológico:  

- As práticas educativas têm uma dimensão sociohistórica que as torna indissociáveis 

dos valores. 

- O ecossistem

- Os contextos e suas especificidades têm que ser sempre considerados. 

50 Carvalho (1996) ao fazer uma leitura crítica sobre o enfoque ecológico entende que ele tanto acolhe como 
reproduz no fundamental da mensagem do humanismo, dilatando-lhe o sentido pelo “alargamento, no espaço e 
no tempo dos horizontes da solidariedade e da e a responsabilidade” (p. 200). 
51 Id. ibid. 
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- As informações procedentes da realidade deverão ser sempre integradas segundo um 

ção do senso comum e em que as atitudes explorativas e 

interdisciplinares são sempre valorizadas no âmbito de uma metodologia interativa. 

interati la, 

mediada pela linguagem e pela ética. Sob este aspecto, reconhece que o professor e aluno são 

sujeitos de sua ação e q

to de vista pragmático. Em 

outras palavras, quando os falantes, ao fazerem uso do entendimento, estabelecem relações 

entre o m

mos no próprio 

critério de simultaneidade. 

- O processo de investigação é um processo de sucessivas tentativas de ação e reflexão 

em que se destaca a supera

Na essência, este modelo parte da compreensão que a ação docente é uma atividade 

va, cuja realização decorre das comunicações efetuadas no interior da sala de au

ue são conscientes de suas responsabilidades. Consciência pressupõe, 

entre outros valores, a solidariedade. Por isso, este modelo sincretiza os valores do 

humanismo, como a solidariedade, a responsabilidade, em uma conversação do sujeito com 

ele próprio, com o outro em direção a ele, o que impõe a intersubjetividade como formadora 

da cidadania ecológica e planetária, hoje estritamente necessária.  

Por esta razão, apóia-se na Teoria da Ação Comunicativa. Entretanto, Habermas 

(2003a) lembra que a linguagem somente se torna relevante do pon

undo objetivo, o mundo subjetivo e o mundo social52 para guiar suas ações. Neste 

sentido, o autor é categórico ao afirmar que a ação e comunicação não se equiparam. A 

linguagem é apenas um meio para o entendimento intersubjetivo e coordenação de ações 

individuais. Cada sujeito ou ator persegue individualmente suas metas orientadas por um 

entendimento em comum, por um plano de ação geral que fomenta a emancipação dos 

indivíduos. Na educação, entretanto, a comunicação sob esta perspectiva é constantemente 

distorcida; conforme alerta Mühl (1999, p. 262), “[...] seja pela influência sistêmica, isto é, 

pelo domínio de uns sobre os outros (do professor sobre o aluno), do corpo diretivo sobre o 

professor [...]“, a linguagem é um meio de dominação de uns sobre os outros. 

 Esta constatação pode nos levar à reflexão de que, na sala se aula, a prática educativa 

não pode ser caracterizada como uma ação comunicativa. De fato, se buscar

52 Habermas (2003b) reitera que o entendimento intersubjetivo ou o consenso entre os participantes da ação 
comunicativa pressupõe relações entre os critérios de veracidade, de verdade e integridade estabelecidos no ato 
da fala e estes três mundos. O mundo objetivo é entendido como sendo formado pelos fatos sobre os quais são 
possíveis os enunciados verdadeiros. O mundo social é composto pelas relações interpessoais e o mundo 
subjetivo pelas vivências do falante, sobre as quais ele tem acesso privilegiado. Estes três mundos convergem 
para o que o autor chama de mundo de vida (outra categoria central de sua teoria), sendo este um sistema de 
referência formado por convicções, geralmente aproblemáticas e advindas da cultura do sujeito, comum para os 
agentes de um grupo de uma comunicação. 



73

Haberm

der e conduzir as relações estabelecidas socialmente, seduz aqueles que se 

ocupam das práticas sociais, sob muitos aspectos. Maciel (1999), por exemplo, preocupado 

as (2002) o esclarecimento para esta asserção, podemos concluir, pelo menos, que a 

prática educativa pressupõe evidentemente o uso da linguagem, seja por meios verbais seja 

por meios não verbais. Apesar disso, não pressupõe que seja comunicativa. As ações que 

utilizam a linguagem como meio proeminente podem caracterizar-se de duas formas. Pela 

busca de entendimento, pelo consenso, sobre o encaminhamento de situações ou apenas pela 

transmissão de informações, com vistas a um fim preestabelecido. Estas duas formas sugerem 

dois tipos de ação: a comunicativa e a estratégica, em que o autor se empenha para estabelecer 

a diferença. Ambas são interativas e utilizam a linguagem, porém com finalidades distintas e 

excludentes. Ambas são teleológicas porque podem ser descritas, segundo Habermas (2003b), 

como realizadoras de um plano de ação baseado na interpretação da situação por parte de uma 

agente. A primeira, a priori, o entendimento, em que o importante é que o significado do que 

será dito será entendido e validado. A implicação consiste na cooperação e na harmonia dos 

planos de ação, individuais entre si, porém nos rumos do que foi entendido e estabelecido. 

Sua meta é entender como alguém age sobre o mundo objetivo. A segunda é diametralmente 

oposta, decorre do exercício da influência que o agente exerce sobre o outro (por exemplo, em 

uma competição). Quer seja utilizando a linguagem por ameaça, sugestão, quer seja por 

agradecimento, elogios (meios), para que seja alcançado um resultado. O agir estratégico, ao 

fazer uso da linguagem, o faz apenas como transmissão de informação; e o agir comunicativo 

o faz como fonte de interação social. O saber é construído racional e dialogicamente. 

Enquanto a ação comunicativa tem como meta entendimento intersubjetivo sobre algo do 

mundo objetivo, social ou subjetivo, a ação estratégia tem por meta o produto, independente 

dos meios que utiliza. A orientação é para o sucesso. O saber é construído dogmaticamente, 

em uma relação monológica. Neste caso, assume as dimensões de ação instrumental, na qual 

há uma verdade sobre um mundo que deve ser transmitida, repetida e assimilada. Estes 

esclarecimentos permitem a depreensão de que a prática educativa pode ser concebida sob 

duas formas. A primeira como um agir estratégico, que visa influenciar o outro (aluno) a fazer 

algo. A segunda como um agir comunicativo, em que a meta é buscar a cooperação e o 

consenso. Volta-se para a compreensão do aluno acerca da validade de algo, de forma que 

aceite realizar ações em função de um plano maior, que é a aprendizagem de saberes e 

competências. 

A Teoria da Ação Comunicativa de Habermas (2003a, 2003b), por oferecer uma nova 

forma de enten
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com o 

 educativa a partir da modernidade, buscou 

compre

cuja racionalidade faz dos sujeitos objetos de coação e manipulação. Uma 

Pedago

ue a educação é ciência 

human

lidade 

processo dialógico da pesquisa, propõe a vinculação da teoria habermasiana com a 

metodologia da pesquisa-ação. Seduz também aqueles que idealizam a educação em uma 

perspectiva crítica. Isto ocorre porque, por um lado, esta Teoria toca intensamente o 

mecanismo central que medeia as interações pedagógicas (linguagem), mostrando formas de 

agir que superam a tradição pedagógica que ainda persiste na sala de aula. Por outro lado, 

porque, ao resgatar a capacidade reflexiva e crítica da razão humana, fortalece o sonho de 

uma sociedade mais digna e mais solidária. 

De fato, atualmente, algumas pesquisas sobre a educação encontram-se na esteira da 

Teoria da Ação Comunicativa. Martinazzo (2004), por exemplo, ao questionar sobre o 

discurso pedagógico presente na prática

ender historicamente o ser e o fazer pedagógico. Fundamentando-se em Habermas e 

seus interlocutores, o autor procurou estabelecer os vínculos teóricos como possibilidade de 

validação para uma nova concepção, organização e condução dos Cursos de Pedagogia. Para 

este autor, o modelo da ação comunicativa pode fomentar um mundo mais solidário. Por isso 

sugere uma Pedagogia – a do Entendimento Intersubjetivo – que supera a visão 

instrumentalizadora da educação, propondo uma nova racionalidade para o ser e o fazer

pedagógico.

Nesta mesma esteira, encontramos o trabalho Boufleur (2001) que propõe uma 

Pedagogia da Ação Comunicativa, que supere o enfoque objetivador da Pedagogia 

Tradicional, 

gia que possa ser uma práxis emancipatória. O autor também traz importantes 

contribuições acerca das ações estratégicas e comunicativas, negando com veemência a 

pedagogia que se presta a manipular e dogmatizar o conhecimento.  

Embora esta concepção possa parecer uma utopia, permanece esperança de que a 

prática educativa pode superar um paradigma de educação atrofiado. Este pensamento, como 

diz Therrien (2006)53, não é romantismo, nem utopia, uma vez q

a construída intersubjetivamente na convergência dos múltiplos olhares de educadores. 

Reiteramos que é por acreditar nisso que nos afiliamos a esta corrente de pensamento.  

Logo, entender a prática educativa sob a visão do modelo ecológico é, pois, assumir 

que ela é uma atividade interativa cuja realização decorre das comunicações efetuadas no 

interior da sala de aula entre alunos e professor. Portanto, é mediada por uma raciona

53 Jacques Therrien é também leitor de Habermas e defensor da Teoria Crítica da Educação. 
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pedagó

), é uma seqüência ordenada; períodos de 

a hierárquica de 

atividades incluídas umas nas outras, que servem para dar sentido unitário à ação de ensinar. 

O que 

, reiteramos 

que a 

as pelos alunos,54 desencadeiam ações sucessivas de cada 

um (pr

gica. Nesta acepção, caracteriza-se como lócus intersubjetivo de reflexão e deliberação 

que persiste a teleologia de formar e instruir.  

3.3 A prática educativa: espaço intersubjetivo, deliberativo e teleológico 

O processo educativo, afirma Sacristán (2000

atividades com certo sentido, segmentos em que se pode notar uma tram

ocorre na sala de aula não é um fluir espontâneo, embora a espontaneidade não lhe seja 

furtada, dada à imprevisibilidade do ensino. É algo regulado por padrões metodológicos 

implícitos. Isso quer dizer que há uma ordem implícita nas ações dos professores 

(racionalidade pedagógica ou pensamento prático), que funciona como um fio condutor para o 

que vai acontecer com o processo de ensino. O que implica dizer que o curso das ações não é 

algo espontâneo, mas sim decorrente da intersubjetividade e da deliberação, pela simples 

razão de o seu fundamento constituir a natureza teleológica da prática educativa. 

Dizer que ela é um lócus intersubjetivo é uma afirmação de que ela é concebida como 

interativa e comunicativa. Isso significa que os sujeitos, ao efetuar seus planos de ação, agem 

intencionalmente sob condições legitimas, reconhecidas por um acordo. Porém

ação comunicativa não se reduz a atos da fala nem ao entendimento lingüístico. 

Efetivamente, se somente o professor entende sobre o que vai ser objetivado, a ação educativa 

deixa de ser uma ação comunicativa para ser uma ação exclusivamente estratégica cujo fim 

não seria a emancipação do aluno.  

Por exemplo, quando o professor e os alunos estabelecem uma comunicação sobre o 

mundo objetivo (os saberes teóricos e práticos do processo de ensino e aprendizagem), para 

discutir metas e ações, que, assentid

ofessor e aluno) geradas pelo consenso. Neste caso, o docente não pode ser visto como 

um técnico que desenvolve estratégias de comunicação. Mas sim como alguém que 

compartilha, significativamente, trocas e propostas de outros atores coadjuvantes de sua ação, 

que, por sua vez, também não são passivos. De fato, foi isso que observamos na nossa 

investigação. Pudemos ver que os formadores de professores formadores compartilham com 

54 Sabe-se que os diálogos estabelecidos entre professores e alunos nem sempre provêm do mundo de vida dos 
alunos, sobremodo quando se trata de conteúdo, geralmente preestabelecidos que, de certa forma, são impostos. 
Para que a ação docente seja comunicativa no modelo habermasiano, o professor assume o papel de negociador, 
conscientizador, dando significado àquilo que deseja alcançar com o apoio dos alunos. 
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os alunos as decisões sobre o processo educativo, através da dialogicidade, tornando-os 

também sujeitos da prática educativa. Neste sentido, o professor, na acepção de Tardif e 

Lessard (2005), deixa de ser agente para ser ator de sua prática, investindo em seu local de 

trabalho, subjetivando-o e intersubjetivando-o, dando sentido a seus atos, construindo saberes 

e uma cultura profissional. 

Através da reflexão e da deliberação, eles determinam, inclusive, o próprio papel que 

ele e seus alunos vão ocupar no interior da prática educativa, medida em que ele define o que 

fazer, o porquê fazer e o como fazer, ou seja, o que e como abordar, como realizar e avaliar o 

process

ra a formação das gerações. De tal modo que sua gestão é do 

Estado.

o educativo. Este também é o pensamento de Carr e Kemmis (1998) ao reportarem-se 

ao processo de trabalho pedagógico, assegurando que os saberes tornam-se relativos, mutáveis 

e assumem valores éticos-políticos, tendo em vista que atendem a interesse de valor do 

professor.  Então, em educação não existe um saber fazer desconexo das implicações de 

valor, de conseqüências sociais e de opções epistemológicas do conhecimento que se 

transmite à prática. Isso significa que as ações educativas sinalizam a teoria que fundamenta a 

racionalidade pedagógica do docente, indicando a finalidade de sua realização, ou seja, 

carrega as intenções do autor.

Sendo eminentemente social e intersubjetiva, a prática educativa tem, por conseguinte, 

sua marca registrada na intencionalidade, uma vez que a educação é um processo de 

intervenção social necessário pa
55 Este, através de processos, nem sempre democráticos, estabelece os princípios sob 

os quais a educação deve fundamentar-se. Está aí a primeira razão para conceituar a prática 

educativa deliberativa e também teleológica, tendo em vista que no nascedouro de seus fins e 

princípios ela já vem normatizada. Sua legitimidade está descrita nas diretrizes gerais 

específicas para cada nível de ensino, conforme a Lei 9.394/96 (BRZEZINSK, 2000). A título 

de ilustração, em seu Artigo 43º, estabelece as finalidades da educação superior, por exemplo. 

No inciso II, por exemplo, ipsis literis, a finalidade da educação superior é “formar 

diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores 

profissionais, para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira e para a 

colaboração com sua formação contínua”. A Lei é complementada por outros documentos 

legais que orientam o conjunto de práticas educativas, como as Diretrizes Curriculares 

55 Embora as instituições educativas mesclem-se em públicas e privadas, as coordenadas são estabelecidas pelo 
Estado, através de um órgão de Educação, cujas funções são deliberativas. No caso, o MEC (Ministério de 
Educação e Cultura), aqui no Brasil.
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Nacionais, para cada nível de ensino e para cada curso superior especificamente, que, por sua 

vez, são mediadas pela gestão e pelo Projeto Pedagógico de cada instituição, pelo currículo, e 

igualmente pelo Projeto Pedagógico de cada curso.

Entretanto, é na sala de aula, ante o conflito entre a liberdade profissional (autonomia) 

e obediência a um projeto que foi preestabelecido, que estas mediações confrontam com as 

intencionalidades do professor. Por exemplo, quando ele organiza o conteúdo, planeja as 

ativida

experiências profissionais (p. 64). 

Tardif (2002) p

tradicionalmente conce exerce

voluntária e conscientemente sobre os outros e sobre si. E, portanto, uma atividade 

raciona

teleologia dimensionada por seu caráter formativo e instrutivo. Neste sentido, ao professor é 

des, as metodologias de ensino e as formas como serão avaliadas as aprendizagens. 

Isso implica que o ensino não se reduz apenas ao que foi estabelecido pelas leis e diretrizes e 

que os objetivos e princípios teórico-metodológicos nelas estabelecidos são traduzidos pela 

subjetivação dos sujeitos. Em outras palavras, é a realidade da sala de aula que define os 

contornos da prática educativa que, muitas vezes, se realiza sob condições impossíveis. 

Sacristán e Gómez (1998), teorizando sobre o currículo, chamam a atenção para o fato de que 

a prática educativa não tem como dependência o aparato legal de ensino; citam, por exemplo, 

o contexto espanhol. Neste, mesmo depois de modificados leis e programas de ensino com 

vistas à melhoria da qualidade da educação, a prática educativa permaneceu inalterada, uma 

vez que sua melhoria não foi significativa. Para corroborar este pensamento, os autores 

lembram que “dois professores com as mesmas diretrizes curriculares, ou com o mesmo 

material didático, não ensinam a mesma coisa em sua classe” (p. 139). Isso implica que as 

deliberações sobre o percurso do processo e a postura do professor são os definidores do que 

o aluno aprende e como aprende. Como gestor e nos limites de sua autonomia, ele organiza 

suas ações profissionais no interior da realidade de classe, sempre em função de finalidades 

entremeadas de valores. De modo que a prática docente é sempre teleológica, como afirma 

Carr (1999):

É uma atividade intencional, desenvolvida de forma consciente, que só pode fazer-se 
inteligível em relação com os esquemas de pensamento, muitas vezes tácitos e, no 
melhor dos casos, parcialmente articulados, em cujos limites dão sentido as 

ensa da mesma forma quando recorda que a educação no ocidente é 

ituada como atividade consciente de si mesma; ação que se 

lizada. Por que racionalizada? Porque é baseada em um conjunto de saberes, que, 

mesmo sendo muitas vezes tácito, como está indicado no conceito de Carr (1999), fundamenta 

ou dá razão para o agir na sala de aula, guiando-se por propósitos.  

Isso implica que a prática educativa consiste em uma ação social que apresenta uma 
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deliberada a tarefa56 de instruir e, ao mesmo tempo, de formar. Quando o professor 

proporciona ao aluno o aprendizado dos conteúdos socioculturais, de técnicas e de 

habilid

ativa da prática definida pelas opções do professor no circuito de sua 

ação. C

 si, porque se constitui mediante o que as 

pessoas fazem; são ela

em um processo de 

sociocultural, político e histórico, só podemos entendê-la de forma interpretativa ou crítica.  

Carr (1

ades, está instruindo novas formas de referências culturais. Quando ele agrega a esta 

aprendizagem valores distintos, está formando modos de agir e de julgar. Esta é a razão pela 

qual estamos denominando-a também de teleológica, logo, eminentemente pedagógica.57 O 

professor forma quando transmite valores, gera comportamentos, condutas éticas e autonomia 

moral; instrui quando fomenta o desenvolvimento de capacidades, habilidades, competências, 

conhecimentos e autonomia intelectual. Neste aspecto, segundo Gramsci (1989), instrução e 

formação, pois, mesclam-se no trabalho vivo do professor na proporção que ele “[...] seja 

consciente dos contrastes entre os tipos de sociedade e de cultura que ele representa e o tipo 

de sociedade e de cultura representado pelos seus alunos, sendo também consciente de sua 

tarefa [...]” (p. 131). 

A presença da consciência política no trabalho do professor esvazia a concepção de 

práticas sociais neutras. O próprio Gramsci (1989) reporta-se ao caráter dinâmico, político e 

intencional e transformador da prática educativa. O autor pontua também sobre a 

característica deliber

omo ação deliberativa e não neutra, envolve não somente a consciência de o seu fazer,

mas também requer responsabilidade e competências, sem as quais não pode ser capaz de 

decidir, como bem nos diz Paulo Freire (2000):  

Na medida em que nos tornamos capazes de transformar o mundo, de dar nome as 
coisas, de perceber, de inteligir, de decidir, de escolher, de valorizar de, finalmente, 
eticizar o mundo, o nosso mover-nos nele e na história vem envolvendo sonhos por 
cuja realização nos batemos (p. 32-33). 

Porém, a prática educativa não fala por

s que lhe conferem sentido e significação. Em razão de estar submersa 

construção de sentidos e significados que ocorrem nos planos 

999), considerando que a construção de sentidos ocorre em torno de quatro planos, 

acredita que somente sob os quais é possível compreendê-la. O plano da intencionalidade, ou 

seja, das intenções dos professores sobre os elementos de sua ação; o plano social em que 

estas ações são interpretadas também por outros sujeitos do processo, o aluno, por exemplo. O

56 O sentido de tarefa é aqui empregado conforme Gervais e Loiola (2000), ou seja, aquilo que é prescrito 
(normativo) e difere-se de atividade (daquilo que é possibilitado). 
57 Porque mediante o uso de princípios, técnicas e métodos visa um objetivo prático que a educação. 
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plano histórico refere-se ao contexto no qual se insere a prática, carregando a força cultural e 

histórica dos sujeitos; e, finalmente, o plano político, ideológico, em que se constroem 

significados democráticos ou de dominação, de igualdade ou de discriminação.  

Quando buscamos compreender o significado das ações educativas dos professores 

formadores pelo prisma da racionalidade pedagógica, estamos penetrando no plano da 

intencionalidade, que incorpora dois dos outros planos (o político e o histórico). Estamos 

certos de que alcançar tal feito implica focalizá-la como algo construído, e isso supõe a 

escolha

partind

 de metodologias que vão além da observação da prática. Tardif (2002) reitera que 

somente se conhece uma ação educativa quando se conhece a razão pela qual esta se realiza.  

Nesta perspectiva, Weber (apud TARDIF, 2002) explica que as ações se realizam em 

torno de três razões: os interesses pessoais (metas utilitarista), os valores ou exigência de 

ideais (metas de valor) e as paixões ou desejos (metas afetivas, emocionais). Esta tipologia é 

relevante para explicar que as pessoas agem por razões diferenciadas e não negociáveis,

o de uma racionalidade única, por exemplo, o conhecimento técnico ou a afetividade. 

Contudo, o próprio autor entende que inspirar os estudos sobre a prática educativa nas 

teorizações sobre ações pode colocar a prática educativa, essencialmente criadora, na esteira 

da instrumentalidade, conferindo-lhe uma visão estreita. Ele explica seu pensamento sob dois 

argumentos: primeiro, formar o ser humano é complexo; segundo, o trabalho do professor não 

corresponde somente a um tipo de ação específico. Tal complexidade decorre de um conjunto 

de ações que implicam querer-fazer (vontade), pensar sobre elas (reflexão) e executá-las 

(prática). Este é o mesmo pensamento de Tardif (2002), corroborando a idéia que, de fato, as 

ações educativas efetuadas em sala de aula decorrem de pluralidade de razões, daí o porquê de 

ser caracterizada como multimensional e imprecisa. Porém, Sacristán (2000) acredita que, no 

campo educativo, as ações devem ser guiadas por valores normativos, marcando o conflito 

entre as normas e a personalidade do professor. Acreditamos que não obstante a 

complexidade da ação educativa e dos conflitos advindos das escolhas do professor, seja pelas 

normas, seja por sua personalidade seja pelo contexto interativo, a ação docente é teleológica 

e expressa uma racionalidade que a fundamenta. Por ser dotada de significações é como algo 

que se realiza por razões que tendem a um fim. Com isso afirmamos que a prática educativa 

não é improvisação aleatória, mas sim repleta de conteúdos e preposições teóricas. Teoria e 

prática são duas dimensões complementares da prática educativa, na medida em que esta, 

sendo entendida como práxis, é um movimento operacionalizado simultaneamente pela ação e 

reflexão. Dito de outro modo, a práxis é uma ação final que traz, em seu interior, a 

inseparabilidade entre teoria e prática. 
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Pensamento e ação, desta forma, se misturam, expressando o saber pedagógico que, 

segundo Pimenta (2002), é o fundamento e, ao mesmo tempo, produto da ação docente, o que 

implica dizer que esta prática é fonte de teoria pedagógica. Isso significa que a relação 

mantida entre o professor e o aluno, com a teoria e a prática, é decorrente de sua concepção de 

educaç

, formando em uma perspectiva crítica, para o exercício da decisão ou em uma 

perspec

itadas pelo trabalho docente que efetivam no 

atéria e as 

inter-relações dos sujeitos na ecologia da sala de aula para significá-la, estes dois eixos 

caracte

ão, de sujeito que pretende formar, do tipo de sociedade que idealiza e de sua própria 

concepção de professor. São estas concepções quem vão ajudá-lo a definir, por exemplo, se o 

aluno vai ser incluído, fazendo-o co-sujeito do processo educativo. Este exemplo, por um 

lado, caracteriza uma postura em favor de algo e com alguém, isto é, uma opção política. Por 

outro lado, fortalece a idéia de que uma prática educativa tem uma epistemologia, ou seja, tem 

como base conhecimentos ou saberes que o professor põe em movimento durante sua 

realização.

Como mediador pedagógico, o professor define um conjunto de ações determinantes 

para os rumos que o processo educativo. Escolhendo o que, como e com qual recurso levará 

adiante a prática educativa, está definindo também os rumos que ela pode tomar. Poderá estar, 

por exemplo

tiva passiva ou da acomodação. Queremos dizer, aqui, que, qualquer que seja a 

decisão tomada pelo professor, esta certamente assentar-se-á em uma racionalidade 

pedagógica e, conseqüentemente, em uma pedagogia58. Tais decisões concentrar-se-ão em 

torno de dois eixos do trabalho docente, que são determinantes da prática educativa: a gestão 

da matéria e a gestão de sala de aula. Estes eixos não constituem unidades autônomas, uma 

vez que se mesclam na prática educativa.  

3.4 Gestão da matéria e gestão de classe: eixos da prática educativa 

Os termos ‘gestão da matéria’ e gestão de sala de aula’ são apenas construções mentais 

para caracterizar um conjunto de ações solic

decorrer da prática educativa. Como a prática educativa está dimensionada pela m

rizam as funções pedagógicas do trabalho docente. 

No primeiro eixo, está localizado o ensino e a aprendizagem do conteúdo, o que 

implica organização do planejamento da matéria, das seqüências das atividades, das 

58 O sentido utilizado aqui é o mesmo de Gauthier (1998, p. 136), ou seja, de que “Pedagogia é conjunto de 
ações desenvolvidas pelo professor no âmbito de sua função de instruir e educar com um grupo de alunos em um 
determinado contexto escolar”. 
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estratégias, das metodológicas, do espaço e do tempo da aprendizagem até a avaliação do 

processo educativo. A matéria (conteúdo) consiste, pois, no mundo objetivo que o professor 

compar

 só é 

possíve

contraram que a 

decisão

tilha com o aluno, sendo a razão das interações, de produção e transformação de 

saberes. Os conteúdos, entretanto, não se submetem ao que, tradicionalmente, chamamos de 

conteúdos disciplinares, como se o ensino tivesse apenas a dimensão teórico-cognitiva ou 

conceitual. Eles também comportam valores, atitudes, habilidades. Coll (1986) e Zabalza 

(1998), ao estudarem o processo de ensino e de aprendizagem e questionarem sobre o que se 

deve saber, o que se deve saber fazer e como se deve fazer, agruparam os conteúdos em três 

categorias: conceituais, procedimentais e atitudinais. Sua classificação tem como base os 

quatro pilares da educação propostos para o século XXI, já mencionados anteriormente. 

Os conteúdos, assim como as atividades têm uma grande relevância para servir de 

apoio teórico quando se analisa a prática pedagógica. A forma como o professor manipula os 

conteúdos e encaminha as atividades de ensino são determinadas por suas intenções sobre a 

prática e o seu entendimento acerca das finalidades da educação, de modo geral. Isto

l ser afirmado porque o professor, como mediador pedagógico entre o mundo objetivo 

(conhecimentos) e o aluno, ou como gestor do ensino, nas palavras de Therrien, Mamede e 

Loiola (2005) “[...] faz adaptações na organização e na estrutura dos conhecimentos, para 

adequá-los ao contexto onde o ensino ocorre, às limitações espaço-temporais e às normas 

institucionais e curriculares, e até mesmo nos conteúdos de ensino” (p. 8 ).

Este postulado foi pontuado a partir de um estudo desenvolvido pelos autores 

supracitados junto a três escolas públicas. Ao focalizar a gestão da matéria, destacaram 

elementos determinantes para a compreensão da ação docente para além dos desafios 

didáticos demarcados pelo processo pedagógico escolar. Por exemplo, en

 sobre os conteúdos (prioridade, exclusão e a forma de abordagem) é feita conforme as 

necessidades da turma. Pudemos comprovar também este fenômeno quando os professores 

formadores baseiam-se no aluno e na turma para decidir sobre o tipo de atividade, o 

planejamento e até mesmo a forma de avaliação. Isto indica que o professor faz uma leitura do 

contexto, refletindo sobre este, para tomar decisões acerca do processo de seu próprio 

trabalho. Os autores entendem que estas decisões são realizadas a partir de elementos que o 

professor julga pertinentes, compilados ao longo de sua própria história pessoal e profissional, 

e podem tomar direções epistemológicas, didáticas e metodológicas. O que para nós mostra a 

pluralidade de saberes envolvidos na ação pedagógica apontados ainda para uma 

racionalidade pedagógica que o professor constrói no decurso de sua prática. Neste caso, a 

racionalidade pedagógica é parte integrante do seu trabalho e elemento fundante da autonomia 
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encontrada no trabalho docente. Em síntese, o eixo da gestão da matéria faz da prática 

educativa um processo eminentemente criativo, de aprendizagem mútua e relativamente 

autônoma à proporção que os conteúdos de ensino são prescritos, conforme Therrien e Loiola, 

(2003). Entretanto, ainda que estes sejam prescritos, de alguma forma, o professor precisa 

decidir o que fazer com eles. Destacamos que o planejamento da gestão da matéria requer 

também reflexões acerca da organização da classe. Requer também reflexões sobre a forma 

como o professor espera que a aprendizagem se concretize, posto que se imbrica como o outro 

eixo do trabalho docente, que é a gestão da interação. 

Este segundo eixo é caracterizado pela natureza humana do trabalho docente e abarca 

sua dimensão axiológica. Requer a busca de formas de colaboração entre alunos e professor, 

de motivação, de disciplina e de ética, sem as quais fica impossível realizar o ensino. Gauthier 

et al. (2003) definem a gestão de classe como um “conjunto de operações que o professor 

aciona

ilhar com o aluno suas intenções, ao tempo em que pode 

deliber

para manter um certo tipo de ordem e agir de maneira a fazer a aprendizagem ser 

absorvida pelo grupo” (p.23). 

Neste sentido, gestão de classe é o momento em que a matéria vai ser colocada em 

prática e implica em decisões conjuntas. Os autores também afirmam que a gestão de classe é 

a variável que determina mais fortemente a aprendizagem dos alunos. O professor 

necessariamente vai compart

ar, com ele, os rumos da ação educativa. Provavelmente seja o aspecto mais 

conflituoso do trabalho docente, devido à heterogeneidade de uma sala de aula e a 

simultaneidade com que os fatos ocorrem neste âmbito. Tais fatos exigem do professor 

demandas imediatas, em razão de os antagonismos existentes entre o que é proposto pelo 

professor e as respostas do grupo de alunos.59 Admitindo-se sua essência interativa e a 

eminência cooperativa, o ideal mesmo é que ocorra nos moldes da ação comunicativa, como 

propõe Boufleuer (2001). Caso contrário, se o professor não tiver a intenção de buscar um 

entendimento entre os alunos não surte o efeito desejado. Nos limites de uma educação 

crítica, a postura reflexiva do professor e sua capacidade de negociação e diálogo são 

elementos determinantes. Neste caso, agir democrática e dialogicamente como fazem os 

sujeitos dessa investigação é o caminho encontrado para implantar regras, estabelecer rotinas, 

realizar atividades e até mesmo tomar medidas disciplinares, como requer a gestão de classe.   

Tanto na gestão da matéria como na gestão de sala de aula, o professor como mediador 

pedagógico detém autonomia, sendo esta determinada por exigências de responsabilidade, 

59 Posto que nem sempre sejam satisfatórias do ponto de vista do professor. 
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competência e controle na satisfação dos objetivos perseguidos. Ainda que esta autonomia 

seja relativa à proporção que as tarefas do ensino são prescritas como asseveram 

categor

 conteúdos contribui para remover as dificuldades da  

gestão

-se em um pensamento reflexivo, que aqui 

chamam

icamente Therrien e Loiola (2003), a competência constitui o elemento central da 

dimensão da autonomia do professor.  

Neste sentido, Gauthier et al. (2003) afirmam que este mediador, quando conhece a 

matéria e o grupo com o qual vai atuar, o momento e a forma de tomar o controle da turma, a 

gestão de classe torna-se mais fácil. Porém, no contexto investigado, apenas um quarto dos 

sujeitos compreende que o domínio de

de classe. A maioria acredita que a conversa, o diálogo é a melhor forma de facilitá-la. 

Esta postura caracteriza suas práticas educativas de dialógica. Este exemplo esclarece que a 

gestão de interação de classe implica, de fato, competências (manipulação de saberes) para 

deliberar, improvisar, que vão além do saber técnico ou disciplinar. Sob este aspecto, a 

competência comunicativa é condição sine qua non para o desenvolvimento da gestão de 

classe. Embora não seja o foco de análise, a competência enquanto categoria de análise tem 

sido tema exaustivo de pesquisas sobre a educação60. Estudos recentes, como o de Fusari e 

Rios (2005), mostram a relação entre competência e qualidade na educação, mapeando as 

dimensões da competência (técnica, estética, ética e política). Os autores ressaltam a 

dimensão ético-política da competência, quando a relacionam ao “compromisso social dos 

educadores, na clara intenção de assumir a tarefa educativa da escola em sua função social 

básica de ensinar e ensinar bem a todos” (p. 40). 

De fato, a gestão de classe requer deliberações constantes que solicitam ao professor 

competências que auxiliam e desenvolvem sua capacidade de decidir bem sobre determinada 

situação na ecologia de sala de aula. As deliberações têm como fundamento o juízo prático do 

professor, sua epistemologia da prática. Baseiam

os de racionalidade pedagógica, e são tomadas em função do alcance de finalidades. 

Esta racionalidade desempenha uma função básica, porque, ao escolher os meios que fará uso, 

o professor também deverá decidir sobre os fins éticos. Esta escolha é permeada pela 

prudência, sendo esta entendida como uma relação epistemológica e ética do professor, o que 

faz do ensino o exercício de uma habilidade moral como atesta Tom (1984 apud 

SACRISTÁN, 1999). Provavelmente seja por isso que Wortham (1998 apud THERRIEN; 

60 Estudos como o de Fernández (2003) encontrou que uma matriz de 10 competências do professor da educação 
básica, definidas por eles próprios: obter motivação, atenção centrada no aluno, sensibilidade social, formar 
grupos de aprendizagem, agente de trocas, domínio de conteúdo básico, domínio de estratégias de aprendizagem, 
fomentar ambientes de aprendizagem, auto-aprendizagem e características pessoais. 
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MAMEDE; LOIOLA, 2005) acredita que mais do que a matéria ensinada, os diálogos 

sociomorais entremeados na sociedade constituem o cerne da interação entre aluno e 

professor na práxis situada. Em outras palavras, a aula seria fundamentada em uma ação 

moral; afinal, se é professor de alunos, e não de conteúdos, como bem adverte Vasconcelos 

(2002).

Daí o porquê de a gestão de classe requisitar ações docentes regidas pela prudência, 

porque, como idealiza Sacristán (1998, p. 255), “envolve a ética e deve-se responder diante 

alguém pelas decisões que se toma”. Ora, se a prática educativa é caracteristicamente 

interventora, é também, em essência, reflexiva, de tal modo que Schön (2002) a classifica 

como i

rvém nela, elaborar, experimentar, avaliar e 
 virtude dos princípios educativos que 

O autor inclusiv

segundo o qual possib

conseqüentemente, amp

de Schön (2000) acerca do profissional prático-reflexivo, incorporando-lhe uma nova 

categor

. E ambas 

conjuntamente envolvem a subjetividade, a intersubjetividade e a racionalidade prática (os 

nvestigativa. Ao fazê-lo, o autor nega a concepção de professor como um técnico, 

aplicador de rotinas preestabelecidas e rígidas a problemas padronizados do ensino como a 

melhor forma de orientar racionalmente a sua prática. 

Elliot (2005) tem esta mesma concepção, quando descreve que a ação docente na sala 

de aula tem a função de  

[...] diagnosticar os diferentes estados e movimentos da vida complexa de sala de 
aula, da perspectiva de quem inte
redefinir os modos de intervenção em
justificam e validam a prática e a própria evolução individual e coletiva dos alunos, 
é claramente um processo de investigação em um meio natural (p. 16). 

e propõe a deliberação como um método mais racional de intervenção, 

ilita o professor a desenvolver conhecimentos sobre sua prática e, 

liar sua autonomia. Sua proposta toma como referência os postulados 

ia: o caráter cooperativo na deliberação da prática. O que requer competência pessoal e 

interpessoal, essencial no novo mundo do trabalho e da vida. Por isso mesmo não pode ser 

compreendida se lhe furtarem os valores, as intenções e as razões que levam os professores a 

realizar seu trabalho com o outro. Esta idéia encontra em Habermas (2002) um forte apoio, 

quando ele teoriza que o objetivo da ação comunicativa é, antes que qualquer outro, a busca 

de entendimento entre os sujeitos. Neste caso, a ação educativa consiste na busca de um 

consenso quanto às direções necessárias para que se possa atingir o mundo vivido.  

Portanto, as competências interpessoais do professor juntamente com os princípios 

valorativos de sua ação, além de sua responsabilidade e sua ética, são elementos necessários 

para o controle da gestão de classe. Através deles é possível a coordenação da gestão da 

matéria. Esta, por sua vez, requer competências de caráter disciplinar e pedagógico
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saberes

Nes onceitual, dimensões interativa, deliberativa e teleológica da prática 

educativa são reiteradas. A dimensão interativa é interposta pela linguagem e pela busca do 

entendimento. A dimensão deliberativa reforça o caráter reflexivo da prática educativa, 

culmin é a teleológica, cujo alvo é a formação e a instrução.

Estas dimensões condensadas na gestão da matéria e na gestão de classe se expressam pela

autono

de experiência). Tais elementos são provenientes de uma epistemologia da prática que 

conduz a racionalidade pedagógica da prática educativa, cujo objetivo só encontra sentido na 

emancipação humana ou nos preceitos da ação moral. Na Figura 4, apresentamos um esquema 

que ajuda à compreensão do que entendemos aqui por prática educativa.

Prática Educativa 

Interativa Deliberativa Teleológica 

Mediada pela 
linguagem 
Busca o 
entendimento 

Figura 4 – A Prática Educativa: ação interativa, deliberativa e teleológica. 

Fonte: Elaboração da Autora. Teresina, 2006.

te esquema c

ando na terceira dimensão, que

mia e pelas competências do professor, evidenciando sua epistemologia da prática. São 

elas que irão fazer o diferencial na tomada de decisões, onde vão prevalecer o bom senso e 

seu compromisso político e profissional. Tais dimensões, entrelaçadas, culminarão em uma 
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forma de conceber a própria prática educativa ou sua racionalidade pedagógica permitindo a 

retroalimentação constante da epistemologia da prática.  

Para concluir, diante da abrangência do trabalho docente, podemos deduzir que ele se 

caracteriza como prática social pluridimensional, evidenciada por componentes 

comunicativos, psicológicos, afetivos, éticos, políticos, antropológicos, deontológicos e 

práticos. Trata-se de uma práxis criadora e situada que se materializa na ação eminentemente 

reflexiv

ases de um novo mundo, é prioritária sua 

legitimaçã

ue nossa concepção61 de prática 

educati

a, deliberativa e pedagógica do professor. Como tal aproxima o trabalho docente de 

um ofício intelectual, cuja natureza está concentrada na razão prática da ecologia em sala de 

aula. Assim concebido, incorpora saberes esotéricos, manifestos por uma racionalidade 

pedagógica estabelecida a partir do outro, sempre na “relação com”, vinculada às condições 

sociohistóricas, nas quais este ofício é realizado.  

Esta racionalidade posta em ação, por exemplo, em práticas educativas para a 

formação do trabalho docente, responde pela constituição do ethos profissional, que, 

inicialmente, é construído no processo formativo. Sob este aspecto, no momento em que o 

trabalho docente é chamado para legitimar as b

o enquanto profissão. Por isso é relevante investir sobre a epistemologia da prática 

docente daqueles que formam futuros professores da educação básica; na forma como eles 

concebem a subjetividade do trabalho docente. Para nós, esta forma de investimento 

apresenta-se pelo estudo da racionalidade pedagógica. Esta é a razão que nos levou à 

categorização do trabalho docente e aos desdobramentos da prática educativa, compreendida 

na perspectiva ecológica, conforme fizemos neste capítulo. 

Portanto, partindo-se do princípio de que o trabalho docente é um ofício de uma práxis

criadora situada que se realiza na prática educativa e, sendo ela a síntese dos saberes 

mobilizados pelo professor, sua compreensão não pode se furtar da análise epistemológica. É 

nesse lugar que a presente investigação se inscreve, porq

va é epistemológica. Toma a racionalidade pedagógica do professor formador de 

professores para entender o sentido que ele dá ao trabalho docente no interior de sua prática 

educativa. Assim como Becker (2002), estamos convictos que o professor não poderá realizar 

uma pedagogia crítica se for epistemologicamente ingênuo. E, como Therrien (2004), todo 

professor realiza uma pedagogia, nem que seja a negação da própria pedagogia, o que 

significa que toda prática é regida por uma epistemologia que pode ser explicitada pela 

racionalidade pedagógica. 

61 Esta concepção encontra amparo nas pesquisas de Tardif (2002); Tardif; Lessard (2005) Therrien; Loiola; 
(2003), Gauthier et al (1998); Carr (1998), Stenhouse (2004), entre outros teóricos contemporâneos. 
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Por fim, convém indagar: – sendo a ação do professor formador de professores uma 

práxis situada e como tal se situa entre o pensar e o fazer, qual a racionalidade que 

fundamenta sua ação na sala de aula, nos Cursos de Licenciatura? A resposta, entretanto, 

ainda permanece tácita, nas pesquisas atuais sobre o ensino, seja qual for o nível em que 

esteja s

 AS RACIONALIDADES PEDAGÓGICAS DA PRÁXIS NA 

ORMAÇÃO PARA O TRABALHO DOCENTE 

um apanhado breve sobre a 

 a 

formação para o trabalho docente na história da educação. Em seguida, aborda as 

raciona

endo analisado. Contudo, a ausência de uma resposta satisfatória não impediu que se 

fossem produzidos teoremas sobre a racionalidade da prática educativa. Então, mais uma vez, 

convém indagar: – o que é racionalidade? Há tipos diferenciados de racionalidade manifesta 

na prática educativa? Se há, em torno de qual racionalidade podemos concentrar nosso pensar 

pedagógico como formadores de cidadãos e de outros formadores? Estas e outras questões 

constituem a temática do Capítulo 4, a seguir. Trata-se de uma síntese criativa, cujo objetivo é 

apreender os modelos de racionalidade pedagógica da formação para o trabalho docente 

desenvolvidos pela literatura. 

4

F

O objetivo deste capítulo é discutir as racionalidades pedagógicas presentes na práxis

da formação para o trabalho docente. Em princípio faz 

racionalidade pedagógica e seus distintos enfoques (academicista e prático) que dominaram

lidades mais discutidas na literatura: a técnico-instrumental, a prático-reflexiva e a 

crítico-emancipatória. Em cada uma, apresentam-se a natureza, os enfoques, as bases 

científicas, a origem e os pressupostos. Ao discorrer sobre a natureza prático-reflexiva da 

racionalidade pedagógica, pontua sobre o modelo de professor reflexivo e professor 
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pesquisador, apontando suas origens e também suas críticas. Por esta razão, apresenta um 

subtópico sobre as resistências ao modelo prático-reflexivo ou investigativo. Considerando 

que a racionalidade pedagógica crítico-emancipatória tem suas bases situadas na prática 

reflexiva, para explicitá-la, utiliza a perspectiva da prática reflexiva crítica e intersubjetiva 

para a reconstrução social. Nela são colocados os pressupostos da prática reflexiva crítica, 

analisando com maior profundidade o sentido da reflexão, considerando que a nova 

epistemologia da prática para a formação do trabalho docente se funda na própria prática. 

Sendo esta percebida como fonte de conhecimentos e de crítica, e que entenda o professor 

como um sujeito crítico, epistêmico e transformador. Feitas estas incursões teóricas, apresenta 

um quadro resumido com indicadores e a maneira como são concebidos no interior de cada 

racionalidade pedagógica. Na conclusão, é feita a síntese da reflexão teórica, enfatizando as 

diferenças entre as racionalidades pedagógicas e mostrando as diferentes direções que a 

prática reflexiva tem tomado na história da educação. Também faz um alerta para que os 

cursos de formação docente considerem a nova epistemologia da prática e não separe os 

princípios práticos (ético e estético), teóricos e políticos da prática educativa, como meios de 

criar e recriar novas epistemologias.  

4.1 As racionalidades pedagógicas na formação para o trabalho docente

Por muito tempo, a racionalidade pedagógica que permeou a práxis na formação 

docente foi tradicional e teve como pressuposto (e talvez ainda tenha) que a educação é 

dores da cultura 

social. No entanto, no decorrer da história da educação, reações contrárias a ela fizeram surgir 

outras

transmissão e reprodução de idéias, técnicas, valores e hábitos conserva

racionalidades, cada uma lutando por posições hegemônicas no campo da formação 

para o trabalho docente. Nelas também é possível identificar matizes que se diferenciam. 

Pérez Gómez (1998), por exemplo, faz a síntese de três racionalidades pedagógicas: a técnica, 

a prática e a de reconstrução social, mantendo subdivisões de cada uma. Assim também o 

fazem Diniz Pereira e Zeichner (2002), quando distinguem três tipologias: a técnica, a prática 

e a emancipatória. Porém, a maioria dos autores não mantém subdivisões. Giroux (1986), por 

exemplo, fala da técnica, da hermenêutica e da emancipatória. Autores como Carr (1999), 

Kemmis (1998) e Contreras (2002), preferem abordar a racionalidade pedagógica sob as 

tipologias técnica, prática e crítica. Isso mostra que as diferentes perspectivas de racionalidade 

pedagógica disseminadas pela literatura nem sempre apresentam limites claros e facilidade de 

serem alocadas no interior das distintas racionalidades. Cientes disso, preferimos abordá-las 
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sob três perspectivas: a técnico-instrumental, a prático-reflexiva e a crítico-emancipatória. 

São elas que, individualmente com seus respectivos enfoques, serão examinadas conforme a

figura abaixo:

 Treinamento

Figura 5 – Racionalidades pedagógicas da formação docente e seus respectivos enfoques. 
Fonte: Elaboração da Autora. Teresina, 2006. 

Cada uma destas racionalidades defende posturas m pelo contexto

histórico, refletindo não somente a história da sociedade em que se insere, mas também

congr as sociais e, especialmente, sobre o papel da educação na 

reprodução e na transformação social. Por exemplo, aqui no Brasil, na década de 1970, a 

raciona

que se diferencia

egando idéias sobre as mudanç

lidade da formação docente teve a natureza técnico-instrumental, deixando silenciar a 

perspectiva política. Atualmente, as reformas educacionais nos fazem supor uma

racionalidade pedagógica fundada na lógica das competências, que tanto pode convergir para 

uma racionalidade pedagógica técnica ou prática. Dizemos isso porque esta lógica possui 

contradições que insistem em propor currículos e projetos pedagógicos em que a prática (a 

ação e a experiência concreta) pode sufocar os saberes formais. Contradição que pode ser 

assimétrica, quando a teoria sobrepuja a prática, empobrecendo, de ambas as formas, o 

modelo das competências, uma vez que fere a lógica de conexão entre teoria e prática que

requer uma práxis educativa.

Portanto, nosso esforço foi de fazer uma aproximação possível para entender os 

pressupostos e a natureza das racionalidades pedagógicas existentes na prática de formação, a 

partir deste ponto do trabalho.

Racionalidade Crítico-emancipatória

Reflexivo ou Hermenêutico

Tomada de decisão

Reconstrução social 

Enfoques Racionalidades Pedagógicas 

Racionalidade Prática 

 Racionalidade Técnico-instrumental
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4.2 A r

gógica presente na formação para o trabalho 

docente foi enciclopédica ou prático-artesanal, o avanço técnico e científico faz surgir outra 

 em um enfoque moderno da teoria 

educativa, com o objetivo de superar a dimensão artesanal do ensino. Decorre da crença 

origina

eficiên

acionalidade pedagógica técnico-instrumental

Se tradicionalmente a racionalidade peda

forma de concebê-la, a racionalidade técnica. Ela consiste

da pelo esforço de cientificizar o campo educacional e do afã de melhorar o ensino 

pela aplicação do método científico. F. Ralfh Tyler, por volta dos anos 1940 e 1950 foi quem 

encabeçou esta perspectiva epistemológica, ao propor um currículo por objetivos, através dos 

quais as condutas dos alunos poderiam ser mensuradas, quantificadas e também padronizadas. 

A centralidade da ação educativa seria adequar os meios para conseguir os resultados 

desejados, sendo que estes seriam objetivados e predeterminados. O modelo de Tyler se 

contrapõe à visão de senso comum da educação, postulando a racionalização do ensino pelo 

cientificismo na esteira do positivismo. Sua proposta consiste em racionalizar o currículo 

como forma de garantir o desenvolvimento de competências e habilidades (técnicas).

Schön (2000) faz alusão a este modelo, criticando-o e conceituando-o como uma 

epistemologia positivista da prática em que a atividade profissional consiste na aplicação de 

uma teoria cientifica ou uma técnica para a solução dos problemas instrumentais da prática. 

Esta perspectiva preconiza que o ensino é uma ciência aplicada e sua qualidade é medida pela

cia e economia de realização (Modelo de Taylor). A atividade do professor é 

instrumental e a visão do professor é a de um técnico, um executor de leis e princípios. Sua 

competência configura-se pelo domínio e a aplicação de técnicas (saberes profissionais e 

habilidades didáticas). Aplicada à formação para o trabalho docente, segundo Perez Gómez 

(1999), esta racionalidade requer três hierarquias de conhecimento: de ciência básica sobre a 

qual descansa a prática (no caso a psicologia o na sociologia da educação), a ciência aplicada

ou engenharia (a didática) e competências e atitudes para a atuação a em sala de aula 

(utilizando o conhecimento subjacente e objetivo para as intervenções). Nesta perspectiva, 

conforme nos diz Schein (1973 apud PEREZ GÓMEZ, 1998), a formação do professor, a 

começar pelo currículo, pressupõe um tronco de disciplinas básicas. Depois de aplicadas as 

disciplinas, as competências e atitudes profissionais são desenvolvidas simultaneamente, pela 

prática ou trabalhos clínicos. Também podem ser depois, complementa Schön (2000), já que 

são conhecimentos ambíguos e de segunda ordem; assim sua formação exclui uma formação 

teórica ou filosófica. O futuro professor é visto como receptor passivo destes conteúdos. 
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Este tipo de formação comportamental e positivista imposta pela racionalidade 

técnico-instrumental também foi criticada por Stenhouse (1998) a ponto de ele comparar o 

currículo a “um terreno plano que as pessoas têm que escavar suas bases sem saber por que”

(p.23).

a é de 

desenv

 nas 

habilid

 O autor faz uma analogia do professor a um tipo de peão intelectual. Este exemplo 

favorece a explicação do modelo técnico ou cognitivo-instrumental, mapeado por Habermas 

(2003a), na qual a concepção é que o professor não precisa dominar o conhecimento científico 

(isso é papel do cientista) para a manipulação eficaz. O importante é saber como escavar sem 

precisar entender a razão pela qual está realizando uma ação. Disso se deduz que o professor 

não é um sujeito epistêmico, uma vez que seus saberes e sua autonomia estão subordinados 

aos saberes do psicólogo, do sociólogo, do pedagogo. Este enfoque implica dicotomização 

entre a investigação e a prática ou pesquisa e ensino, além do que reforça o isolamento 

profissional, acentuando as especializações e a dependência de pesquisadores externos. 

Pimenta e Anastasiou (2002) dialogam sobre esta racionalidade pedagógica no 

contexto de formação do professor, assinalando que o caráter técnico do ensino faz da prática 

educativa um lócus de aplicação de técnicas para otimizar seus resultados. A perspectiv

olver saberes didáticos para realizar a gestão de sala de aula e de conteúdo. Neste 

aspecto ela é vinculada ao domínio e uso de estratégias de intervenção como forma de 

assegurar os resultados desejados. A formação do professor tem como princípio a aquisição 

de competências, o treinamento de habilidades técnico-instrumentais. A sociedade é também 

algo imutável; a educação, por guiar-se no princípio científico da neutralidade é também 

“neutra”, contribuindo para potencializar as injustiças sociais. Os alunos homogêneos, a 

aprendizagem processo natural de aquisição de competências técnicas, dentro de uma 

previsibilidade. Neste sentido, a práxis não é refletida, é reprodutora. A racionalidade 

pedagógica dos docentes decorre da necessidade de imitação de modelos preestabelecidos, 

orientando-se pelo uso adequado de técnicas, das quais depreendem o sucesso do ensino.  

Pérez Gómez (2000) distingue dois enfoques62 da racionalidade técnico-instrumental 

na formação do professor: o modelo de treinamento e o modelo de tomada de decisões. No

modelo de treinamento o objetivo é treinar professores nas técnicas e nos procedimentos e

ades cientificamente definidas como eficientes63. O esquema da formação é 

condutivista e mecânico. Aqui não se considera a instabilidade das relações entre alunos e 

62 Para Diniz Pereira e Zeichner (2002), esta perspectiva salienta três modelos de formação: o modelo de 
treinamento de habilidades, o modelo de transmissão e o modelo acadêmico tradicional. Giroux (1986) enquadra 
duas perspectivas neste enfoque: a da transmissão e a da cidadania como ciência social; em ambas, os valores 
são separados dos fatos e o conhecimento é canonizado. 
63 Para que os resultados do ensino sejam eficazes. 
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professores nem as especificidades dos alunos, posturas típicas do processo educativo. Tudo é 

definido a priori. A autora pontua que o paradigma de investigação utilizado nesta 

racionalidade é o processo-produto, em que os comportamentos e atitudes dos docentes são 

comprovadamente relacionados com o bom desempenho do aluno. Já o modelo de tomada de 

decisão é mais elaborado, embora mantenha o mesmo postulado de transferir o conhecimento 

científico para a prática, admite que esta transferência não deve ser mecânica, não em forma 

de habilidades de intervenção. Mas de princípios e procedimentos que os professores 

utilizarão para tomar decisões (receitas?) e solucionar os dilemas da vida em aula. Aqui o 

professor deve não só deter um saber sobre a técnica, mas saber qual delas usar, apoiando-se 

no princípio de intervenção. Este enfoque adota uma posição mais cognitiva, pois considera o 

raciocínio do professor para decidir entre a aplicação de uma e outra técnica cientificamente 

comprovada. Ainda assim, a autora diz que esta racionalidade é reduzida à técnica porque o 

foco são os objetivos antepostos. Nesta perspectiva, a forma de racionalizar o ensino constitui,

segundo Elliot (2005, p.11), uma manifestação “escandalosa de ideologia pedagógica da 

alienação”. O modelo de formação docente baseado neste enfoque pressupõe um professor 

formador que se guia exclusivamente pelo que é determinado cientificamente. E, com isso, 

nega a multidimensionalidade do fazer pedagógico e a reflexão crítica sobre suas ações. As 

situações de ensino são estandardizadas tanto como os métodos, ou seja, o ensino já se 

encontra problematizado a priori.

Para Giroux (1986), a racionalidade técnico-instrumental está relacionada aos 

princípios do controle e da certeza. O conhecimento é situado além das realidades sociais e 

das rel

enxergar além dos arbitrários sociais, entender sua origem e os interesses que o apóiam para 

e reflexiva do professor resume-se na reflexão 

ações entre as pessoas que o produzem, o definem. É objetivo e livre de valores; 

descrito de forma neutra, a base de dados verificáveis é o único fato que permite que seja 

universalizado. O que é produzido intersubjetivamente e não pode ser universalizado é 

refutado, entendido como especulação. Os professores não precisam de sabedoria, mas de 

teorias e de técnicas. O conhecimento é cartesiano, as partes isoladas e separadas são 

reagrupadas conforme regularidades a serem descobertas empiricamente. Através dela, 

continua o autor, são definidas noções de poder e significado expressos no tratamento do 

conhecimento, dos valores e da sociedade. O compromisso pedagógico e político com a classe 

dominante legitimam fatos de uma determinada sociedade, subtraindo os fatores responsáveis 

por estes fatos do contexto pedagógico. Neste aspecto, como sua metodologia é a transmissão, 

viola a liberdade do pensamento e da pedagogia reflexiva. E, com isso impede o aluno 

que possa mudar a realidade. A atitud
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meramente instrumental, desprovida de opções éticas e de crítica, furtando o caráter ético da 

atividade educativa. 

Elliot (2005) lembra que é exatamente este caráter que diferencia da atividade técnico-

instrumental da atividade humana, como é a educação. E que seus objetivos como fins éticos 

provocam um ensino para a compreensão, cujo valor encerra-se em seu sentido e não como 

mero instrumento para a obtenção de objetivos extrínsecos. O autor critica a pedagogia do 

rendim

to, aqui no Brasil, Miranda (2003) considerando o atual contexto 

curricu

ste fenômeno é preocupante tendo em vista as discussões acerca do contorno em que 

a form as décadas, cujo repúdio por esta forma de 

cionalizar a formação docente é intenso. Sobretudo, quando, no cerne desta discussão, está o 

ebate acerca da profissionalidade docente. Sob este aspecto, o caráter técnico da 

raciona

ento imediato expressa pela racionalidade técnico-instrumental que conduz a 

aprendizagens mecânicas, ignorando o tempo em que se formam os processos de reflexão, 

deliberação individual e coletiva. Habermas (2003b) também concorda que esta racionalidade, 

por ser meramente redutiva à atividade instrumental, menospreza os problemas morais, éticos 

e políticos dos fins de toda a atuação profissional que pretenda resolver problemas humanos. 

Neste caso, o professor aceita as situações como dadas, e sua intervenção está atrelada ao que 

foi produzido pelos outros.

Ainda que a racionalidade técnico-instrumental seja amplamente divulgada e criticada, 

sua presença fortemente é identificada em diferentes programas de formação de professores 

em nível mundial, sobremodo em paises em desenvolvimento como denunciam Diniz Pereira 

e Zeichner (2002). Com efei

lar e a concepção do trabalho docente baseada das reformas educacionais na sociedade 

neoliberal, encontrou na produção de Atlas escolares municipais a relação entre pesquisadores 

e professores a serviço desta racionalidade. Ao professor, fica reduzido o papel de uso dos 

mapas, sem questioná-los ou selecioná-los, evidenciando sua passividade e não participação 

naquilo que ele vai manipular no seu processo de trabalho.

E

ação docente tem se definido nas duas últim

ra

d

lidade pedagógica contribui para impedir que o estatuto epistemológico da profissão 

docente seja reconhecido. E isto ocorre em função de que o reconhecimento do professor, na 

perspectiva técnico-instrumental, relaciona-se com o domínio técnico, isto é, os métodos, as 

técnicas, os procedimentos, os materiais curriculares e as metodologias do ensino. Não que 
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isso seja irrelevante, o problema é que eles são elaborados por especialistas, o professor neste 

caso é heterônomo. Como a profissionalidade é definida pela especificidade da ação docente, 

ou seja, o repertório de conhecimentos, atitudes, valores, destrezas, habilidades que compõem 

a peculiaridade do ser professor, seu conceito neste enfoque prende-se à produtividade do 

ensino, pela técnica e com a técnica.

Neste sentido, a práxis educativa é mimética e os alunos homogêneos. A 

aprendizagem é concebida como processo natural de aquisição de competências técnicas, 

dentro de uma previsibilidade. A racionalidade pedagógica rege-se pelo uso adequado de 

técnicas, das quais depreendem o sucesso do ensino. Assim sendo, a responsabilidade pelo 

insuces

é sensível à história dos 

alunos.

ue redefiniram o papel do professor no processo educativo, fazendo surgir uma nova 

raciona

e superar a relação linear e mecânica entre a teoria e 

so do processo educativo é do aluno. Os professores por encontrarem tudo 

preestabelecido, inclusive a forma de avaliação, não precisam julgar, agem apenas como 

técnicos (GIROUX, 1997). Na medida em que o professor não se sente sujeito co-partícipe do 

processo educativo, não assume seu papel de professor comprometido com valores éticos e 

humanos. Todavia, não podem ser culpabilizados pelo fracasso do ensino, uma vez que não 

lhes foi permitida uma formação que os fizesse sentir-se responsáveis. Na acepção de 

Contreras (1998), não se pode ser responsável se não se é capaz de decidir, seja por 

impedimentos legais ou por falta de capacidades intelectuais e morais.  Esta competência, em 

princípio, deve ser adquirida no processo de formação que lhe furta, caso a racionalidade 

pedagógica dos professores seja definida pelos contornos da técnica. 

A perspectiva técnico-instrumental deixa escapar o pensamento crítico e as dimensões 

históricas, políticas e normativas dos conflitos sociais. Giroux (1997) acredita que este 

enfoque sacraliza os conhecimentos (o científico), pois separa os fatos dos valores e 

menospreza os significados, de sentido das ações. Assim como não 

As criticas difundidas acerca deste modelo são muitas, e, não raro, encontra-se na 

literatura específica uma menção aos danos psicológicos e sociais causados pela adoção da 

racionalidade técnica na educação. Tais críticas foram responsáveis pelo desenvolvimento de 

estudos q

lidade pedagógica de formação docente que inclua a reflexão ética como determinante 

da ação educativa: a prático- reflexiva.

4.3 A racionalidade pedagógica prático-reflexiva

Ao longo do século XX, a racionalidade pedagógica prático-reflexiva tem recebido 

contribuições diferenciadas na tentativa d
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a prática na sala de aula. Emerge em contestação à abordagem técnico-instrumental da prática 

educati

intencional, através do qual os 

interes

or

um ens

va, e da própria abordagem da prática enquanto reprodutora de modelos (enfoque 

tradicional) reprodutores de interesses sociais dominantes. Seu surgimento caracteriza um 

movimento que coloca o professor como sujeito epistêmico.  

Jonh Dewey, no início de século XX, enceta este movimento ao propor um ensino que 

se baseasse no princípio prático (aprender fazendo). O teórico não nega o caráter da 

funcionalidade da educação, porém, incluiu nela o caráter 

ses são democráticos,64 assegurados. O postulado tão atual de Dewey (2002; 2004) 

contém a concepção da escola como espaço de formação e reflexão, promotora de 

intercâmbios de experiências, significados pela linguagem. A crítica do teórico aos 

impedimentos da racionalidade técnico-instrumental em relação ao desenvolvimento da 

autonomia do aluno redefine o papel do professor. Ao invés de passivo e receptor, ele deve 

ser autônomo intelectualmente, para que seja capaz de decidir. Isso toca diretamente os 

especialistas do ensino e a separação entre os produtores de conhecimento e os professores. 

Outro teórico americano, contemporâneo e crítico de Tyler, que dá continuidade a este 

movimento é Schwab (1969 apud KEMMIS, 1998; PEREZ GÓMEZ, 1998). Seu pensamento 

tem como fonte inspiradora Aristóteles e seus conceitos de prática e de técnica para prop

ino como “artes da prática” e na deliberação da prática. Contudo, não nega a existência 

da dimensão técnica da ação educativa, apenas a submete à racionalidade prática. Para este 

autor, o que diferencia racionalidade prático-reflexiva da técnico-instrumental é a relação 

entre meios e fins. Esta diferenciação implica, inclusive, em uma metodologia: o método 

deliberativo, ou seja, a problematização de meios e fins para que o professor possa escolher 

sempre o melhor curso da ação.  Neste caso, o ensino é uma atividade prática e reflexiva, pois 

requer pensamentos de ação sob os quais se desenvolvem valores éticos com os quais o 

professor está comprometido. Isso significa que os professores não são operários ou peões 

intelectuais como queira Stenhouse (2004). E sim sujeitos ativos e conhecedores, responsáveis 

por suas decisões e capazes de atuar sensatamente em virtude de sua responsabilidade65

moral. Neste caso, na acepção de Pérez Gómez (2000), a formação de professores não é mera 

aquisição de saberes teóricos e técnicos, capacidade de aplicação, ou de conhecimento teórico, 

mas na preparação de um profissional interventivo na “arte da prática”. Nas palavras de 

64 Para Dewey (2004), a democracia consistia não em um regime de governo, mas uma forma de vida social que 
permitia o desenvolvimento de uma cidadania por meio da liberação da inteligência. 
65 Kemmis (1999) alega que a responsabilidade do professor não é a de quem decide sobre a educação em nome 
da sociedade, mas como a de um participante que luta por uma sociedade mais justa, mais racional e satisfatória. 
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Kemmis (1998), um profissional que entenda a educação como prática repleta de valores e 

visão sobre a relação entre educação e sociedade.

O movimento oponente do tecnicismo ganha repercussão na Inglaterra com os 

trabalhos de Stenhouse (2004), que ergue a bandeira em prol de uma teoria da educação que 

deve ter como núcleo a educação em si mesma. Sua atenção volta-se para o professor e sua 

capacid

sibilidade, pela integridade de sentimento sobre o 

ade de se desenvolver profissionalmente por meio da pesquisa educativa. A

sensibilidade do autor à submissão dos professores aos conhecimentos da dinâmica tecnicista 

e seu entendimento de que a prática educativa é uma ação significativa inaugura o movimento

de professor enquanto pesquisador e profissional.66 Sua tese consiste em que, ao investigar de 

sua própria prática, o “professor estabelece a base de sua capacidade de investigação mediante 

o desenvolvimento de estratégias de observação [...] mediante a auto-observação o professor 

se torna um artista consciente” (p. 38). Tal postura implica noção de prolongamento de sua 

profissionalidade, caracterizada por: o compromisso em questionar sistematicamente sua 

prática como forma de desenvolvimento profissional67; compromisso e habilidades para 

estudar seu próprio ensino e interesse para questionar e provar a teoria na prática, mediante o 

uso de habilidades (KEMMIS, 1999). Deste modo, o currículo não pode constituir algo 

estático nem acabado, é processual, e sua essência é dinâmica, porque ele é sempre hipotético. 

A visão de currículo é um processo que exige dos professores sensibilidade, capacidade de 

reflexão, conhecimentos, habilidades e dedicação profissional para adequá-lo às 

peculiaridades do aluno. Sua formulação deve concentrar-se mais em termos de conteúdo (que 

em boa parte advém do ensino) do que em objetivos. Sua experiência com o Humanities

Curriculum Project o fez preconizar que o currículo não se define somente pelo conteúdo e 

papéis respectivos de professor e alunos. Bem mais que isso, o currículo se define em função 

de princípios e valores educativos gerais como 

o desejo de que a educação socialize ou emancipe, uma convicção de que o acesso 
ao conhecimento é vital para a educação, uma crença de que a educação aporta 
valores, uma preferência pela racionalidade sobre a irracionalidade, pela 
sensibilidade sobre a insen
sentimentalismo etc. (p.129).

66 Para fortalecer sua tese, utiliza-se do modelo agrícola para dizer que o professor não é como um lavrador que 
se usa de procedimentos padronizados para tratar igualmente suas plantas, como forma de obter uma produção 
melhor. Contrariamente, diz Stenhouse (2004), professor é como um jardineiro que trata individualmente suas 
plantas. Ele tem que efetuar um diagnóstico antes de prescrever e logo variar a prescrição, em função da 
especificidade significativa da prática educativa. 
67 Para o autor desenvolvimento profissional é um processo “fundamentalmente educativo, que se concretiza à 
medida que o professor busca compreender as situações concretas que se apresentam em seu trabalho, e é 
dependente, portanto, de sua capacidade de investigar sua própria atuação” (DICKEL, 1998, p. 55). 
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Por isso postula

sim os fins educativos.

certas atividades (obje

conduta dos estudantes.

 a arte de ensinar mediante o exercício de seu 

próprio

solucio

 que a definição de objetivos não é o eixo norteador do currículo, mas 

 Neste aspecto o papel do professor não é fazer com o professor realize 

tivadas), mas sim promover trocas significativas nos esquema de 

A formação de professor, segundo os postulados de Laurence Stenhouse objetiva 

formar um profissional competente, conhecedor e sensível, reflexivo e dedicado às questões 

que emanam do contexto de ação. Nesta acepção, compreende um processo através do qual o 

professor aprende, semelhante a um artista,

 fazer. Porém, uma aprendizagem que pressuponha a comprovação crítica e não a 

aceitação passiva. O seu pensamento, mesmo tendo focado a autonomia do professor como 

forma de promover sua emancipação flutuou em torno do professor enquanto ator individual. 

Outros elementos externos, responsáveis pela configuração da prática educativa, foram 

desconsiderados. Seu precursor, John Elliot, é quem vai buscar estes elementos. Voltaremos a 

este ponto no próximo tópico, quando discutirmos a racionalidade crítico-emancipatória.   

Uma terceira vertente dentro do enfoque reflexivo tem como expoente o americano 

Donald Schön, em cujas premissas estão assentadas as teorizações atuais sobre a formação 

docente. Tomando como referência os problemas que surgem na prática cotidiana dos 

profissionais, em que se produz uma base epistemológica, propõe a reflexão como forma de

ná-los. A proposta deste teórico surge pela crítica à epistemologia da prática, calcada 

na racionalidade técnico-instrumental, que, por si, não dá conta dos problemas do ensino. Ao 

pontuar sobre as incertezas características da prática profissional, acrescenta-lhe o caráter 

inventivo e improvisador, em que o profissional vai criando e testando estratagemas 

situacionais que ele próprio produz. Para proceder desta forma, o professor conta com o 

talento artístico profissional68 o qual guiará o seu pensamento pratico. Este conceito 

apresenta as seguintes noções: o conhecimento na ação, a reflexão na ação e a reflexão sobre 

a ação e sobre a reflexão na ação. O conhecimento na ação refere-se a um tipo de 

conhecimento expresso nas ações inteligentes (saber técnico), é o saber fazer. A reflexão na 

ação circunscreve-se pela imediatez com que as ações vão sendo realizadas. Seu objetivo é 

levá-la à direção estabelecida; envolve todas as dimensões de uma ação, seja ela afetiva, 

intelectual, seja social; constitui um rico componente de formação profissional (saber de 

68 Schön (2000) refere-se ao talento artístico como o somatório de competências que os profissionais 
demonstram em situações conflitivas e incertas da prática, onde precisamos reconhecer, julgar e apresentar 
performances habilidosas. O autor chama isso de conhecimento tácito, e nem sempre pode descrever, apesar da 
visibilidade com que aparece nas ações. 
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experiência), ou seja, de aprendizagem significativa. A reflexão sobre a ação é o pensamento 

retrospectivo sobre o que foi realizado, como forma de entender os resultados alcançados. E a 

reflexão sobre a reflexão na ação é uma espécie de algoritmo, em que se resgata o 

procedimento e os intervenientes da ação, para compreendê-la em sua totalidade. Tem a 

função crítica; consiste em uma auto-análise da própria prática profissional, responsável pelo 

desenvolvimento profissional do professor, uma vez que ela possibilita a construção própria 

de seu processo de conhecer. Para Schön (2000), aprender na prática significa não apenas 

reconhecer regras de raciocínio, ou novos métodos de ação, mas também “construir e testar 

novas categorias de compreensão, estratégias de ação e novas formas de resolver problemas” 

(p.41) nascidos do pensamento prático e de um igual diálogo entre professor e aluno. 

Em linhas gerais, a racionalidade prático-reflexivo parte do princípio de que a 

educação é uma prática social aberta, reflexiva e complexa opondo-se aos princípios teóricos 

ou orientados por regras técnicas. Ela parte do pressuposto que os problemas da ecologia de 

sala de

 focaliza o que os professores fazem 

no con

 aula são práticos e não podem ser resolvidos mediante a aplicação de uma regra 

técnica ou procedimento. Como tal considera as ambigüidades da vida de sala de aula e os 

conflitos dela decorrentes, tendo em vista que nela estão envolvidos sujeitos que interagem e 

cooperam mutuamente. Em outras palavras, a visão de ensino é como um fenômeno, que, 

sendo criado pelo contexto, é dinâmico e imprevisível e não algo que precisa ser modelado. 

Deste modo, prevê que as ações do professor requerem deliberações que abrangem conflitos 

de valor e fortes opções éticas e políticas, uma vez que o próprio ensino é processo de pensar 

sentir e atuar. Nele o professor é concebido como um pesquisador de sua prática, ou um 

profissional clínico. O seu método de atuação é deliberativo;69 isto é, considera problemático 

tantos os meios e fins, o que, para Kemmis (1998), implica juízos de valor sempre em prol 

dos benefícios, do melhor, embora não o único correto. 

A racionalidade pedagógica prático-reflexiva é abordada por Pimenta e Anastasiou 

(2002) pelo enfoque denominado de hermenêutico ou reflexivo, e por Giroux de racionalidade 

hermenêutica (1998). De modo geral, esta racionalidade

texto interativo da sala de aula. Questiona como eles usam sua inteligência e sua 

competência para resolver os problemas do cotidiano, como interferem nas situações, como 

aplicam técnicas, como utilizam recursos, como criam e recriam a prática educativa. A 

69 Para Elliot (2005) a deliberação consiste na capacidade de reflexão que o professor tem sobre suas ações, seus 
saberes são formados num prolongado processo de conhecimento da ação e da reflexão sobre a ação, ou seja, 
saber fazer, saber pensar e investigar. O professor continua o autor, “que desenvolve suas teorias unicamente 
sobre a reflexão de sua prática, desconsiderando o conhecimento cientifico e cultural e da profissão em 
particular, reinventa a roda” (p.17). (Tradução nossa). 
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formação do professor baseada na racionalidade prático-reflexiva orienta-se para a produção 

de um conhecimento sobre o ensino para e pelo o ensino, um conhecimento reflexivo. Pérez 

Gómez (1999) acredita que “com isso evita-se o caráter reprodutor, acrítico e conservador do 

enfoque tradicional” (p.365).

4.3.1 Resistências à racionalidade pedagógica prático-reflexiva

No que pese as contribuições de estudos para compreensão e debate sobre a 

problemática que envolve o professor e o ensino, pontuando e refutando a racionalidade 

pode deixar de mencionar 

as críti

ternativa para a formação, impondo-lhe resitências. Ghedin (2002), por exemplo, 

crítica

técnico-instrumental como epistemologia da prática docente, não se 

cas que autores brasileiros e estrangeiros têm travado em torno dos conceitos de 

professor reflexivo e pesquisador. Estas críticas se referem ao praticismo restrito à sala de 

aula, pelo qual a prática seria suficiente para a construção do saber docente e pelo 

individualismo que se configura pela reflexão em torno de si mesma e do profissional que a 

vivencia. Um dos pontos de convergência destas críticas é que tanto Stenhouse (2004) quanto 

Schön (2000)70 ao conceberem a prática como lócus de produção do conhecimento, sendo a 

investigação inerente ao exercício profissional, não incluem a crítica do contexto social em 

que se insere a prática, impondo, com isso, limitações no conceito de professor como 

pesquisador. Na interpretação de Pérez Gómez (1998), nenhum destes teóricos especificou 

claramente um modelo de sociedade concreto. Seus teoremas foram fincados na realidade de 

sala de aula, na ênfase a princípios de procedimentos na melhoria do processo de ensinar e 

aprender. Neste sentido, a racionalidade pedagógica prático-reflexiva resume-se na melhoria 

do ensino. 

Embora os críticos reconheçam a relevância da racionalidade prático-reflexiva e seu 

decorrente perfil de professor como prático-reflexivo, aponta reducionismo na reflexão como 

proposta al

o seu fundamento pragmático (a própria técnica), apontado que a concepção de Schön 

(2000) desconsidera que o conhecimento não está exclusivamente situado na prática71. Para 

70 Porém, o próprio Schön (2000) assinala que a prática não é abstraída do contexto social mais amplo. Para ele, 
as reflexões estabelecidas na prática estão em consonância com o contexto profissional do professor.70 Contreras 
(2002) vem apoiar esta defesa quando menciona, por exemplo, que os professores não estão à margem do debate 
sobre as discussões de sistema educacional. Este contexto que é social e profissional inclui conflitos ideológicos, 
que incidem em sua ação em sala de aula.  Neste caso, são visíveis as relações entre o contexto social e a prática 
em sala de aula. O que supõe que a reflexividade e as deliberações do professor se estendem à situação social 
mais ampla, onde ele pode dialogar e transformar, fazendo inclusive, com que este debate seja mais reflexivo. 
71 Ghedin (2002) entende que o conhecimento é sempre uma relação que se estabelece entre a prática e as nossas 
interpretações da mesma; é a isso que chamamos de teoria, isto é, um modo de ver e interpretar nosso modo de 
agir no mundo.  
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este crítico, somente a reflexão em sala de aula é insuficiente para elaborar uma compreensão 

teórica sobre outros elementos que condicionam a prática profissional do professor. Outro 

ponto de sua crítica é em relação a ambigüidade do conteúdo da reflexão que Schön (2000) 

teórico não revela. Ou estaria a serviço dos ideais de serviços de idéias de emancipação 

humana ou justificando normas vigentes de sociedade conservadora (GHEDIN, 2002). No 

segundo caso, o enfoque prático-reflexivo teria uma abordagem tradicional, porque estaria a 

serviço da ideologia dominante. 

Contudo, não é somente a ausência clara de um modelo de sociedade que constitui um 

divisor

indo-se ao professor reflexivo e 

profess

do, não são peculiares ao contexto brasileiro. Zeichner e Liston 

(1999)

 dos que entendem prática reflexiva como base epistemológica da formação de 

professores em uma perspectiva reconstrucionista social. A concepção da relação teoria e 

prática na formação de professores reflexivos também. Por exemplo, na racionalidade prático-

reflexiva, a formação de professores, ou seja, o processo de teorização parte da própria 

prática,72 relegando para o segundo plano o papel da teoria.

A crítica de Sacristán (2002, p. 83) vai além, refer

or pesquisador, como metáforas bonitas do pós-positivismo, cuja idéia é a de que “não 

há conhecimento firme, seguro, que possibilite uma prática correta, porque deve ser inventada 

pelos práticos [...]”. O problema, enfatiza o autor, é saber qual o papel da teoria (ciência) na 

invenção da prática. Feldman (2001) enriquece a crítica, afirmando que a reflexão não pode 

ser considerada como metodologia do trabalho para a resolução de problemas 

específicos e, como prática reflexiva. Porque ela, por si só, não gera formas de intervenção. 

Isso mostra que, embora o pensamento do professor seja uma dimensão relevante da prática, a 

teoria tem papel relevante.

Estas críticas, contu

 têm se oposto à forma como o conceito de reflexão tem sido tratado nos EUA, 

chamando a atenção para o perigo de se considerar a reflexão como um fim em si mesma,

desconectada de quaisquer outros objetivos mais gerais. Os autores consideram que a prática 

reflexiva deve ser orientada pela pesquisa, propondo a pesquisa colaborativa para além de sala 

de aula, envolvendo não somente as estruturas escolares, mas também sociais. Apoiando este 

pensamento, Contreras (2002) afirma que a reflexão só tem sentido se objetivar construir e 

reconstruir a vida social a partir de condicionantes que determinam o contexto social; 

72 Embora o próprio Elliot (1998) considere a reflexão na prática como forma de conectar a teoria e prática, 
quando vincula pesquisa (teoria acadêmica) e prática docente, atingindo com isso as teorias dos acadêmicos e 
privilegiando as teorias do professor. 
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compreender as bases do trabalho em que ela se realiza e a que interesses podem servir. 

Assim, a reflexão implica juízo de valor, em uma decisão política, que, se tomada de uma 

forma refletida e crítica, deverá estar a serviço da emancipação e da autonomia profissional do 

professorado.

A polêmica em torno destes conceitos tem tornado fértil produções especializadas 

sobre a reflexão na formação do professor no Brasil. Com efeito, Libâneo (2002), entendendo 

que o 

 reflexão-na-ação, professor pesquisador e 

profess

simpat

cerne da reflexividade está na relação entre o pensar e o fazer, constrói uma análise 

histórica do conceito reflexividade no Brasil. Partindo da década de 1960, no contexto da 

modernidade, no interior do iluminismo, explica o conceito em torno de dois campos: a 

reflexividade no campo neoliberal e a reflexividade no campo crítico. A primeira caracteriza 

o método reflexivo localizado no positivismo, no tecnicismo, pressupostos da racionalidade 

pedagógica técnico-instrumental. A segunda pertence a uma racionalidade que emerge da 

comunicação, da prática interativa, “[...] da reflexão crítica, do reconstrucionismo social, 

comunicativa, hermenêutica, comunitária” (p.62). 

É importante pontuar este estudo de Libâneo (2002), para voltar a falar que a 

apropriação indevida e ingênua de conceitos como

or reflexivo, advindos da literatura, pode ser arriscada. E o é, no sentido de estarmos 

denominando uma epistemologia da prática assimétrica. Em outras palavras, teorizamos algo 

e praticamos outro, legitimando a dicotomia teoria/prática, que tanto refutamos. Nesta 

perspectiva, Pimenta (2000), observando os trabalhos sobre esta temática, adverte para a 

inconveniência acrítica do termo nas produções acadêmicas brasileiras. Esta é a direção das 

observações de Smyth (apud CONTRERAS, 2002, p. 136), na qual “o uso indevido desta 

concepção de docente como profissional reflexivo, não obedece apenas a um modismo, mas 

cumpre sua função que expressa e legitima as atuais reformas educativas”. Se, por um lado, 

há neste conceito o enfoque em habilidade e competências, por outro, ofusca a capacidade de 

decisão e intervenção além do contexto da sala de aula, limitando a autonomia do professor. 

Não obstante as críticas a esta forma de racionalidade, os estudos sob o enfoque 

reflexivo, expressos pelos conceitos de prática reflexiva e de professor pesquisador, ganham

ia no mundo acadêmico e no mundo dos professores. Tais conceitos também foram 

convergidos na centralidade das reformas para a formação do trabalho docente pelo mundo do 

sistema político educacional, como é o caso brasileiro. Diniz Pereira e Zeichner (2002), por 

exemplo, alertam para o fato de o Banco Mundial ter capturado o discurso da “pesquisa dos 

educadores” para manter sob seu controle programas de formação de professores sob a égide 

da racionalidade técnica. 
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Aqui no Brasil, também esta forma de apropriação de conceito de professor reflexivo é 

percebida por Pimenta (2002), como modismo que esconde uma formação para competências, 

perman

 da reflexão para 

escond

 a isso, idealizamos que a reflexão, enquanto 

megaco

ecendo intocado o caráter da reflexividade e despindo o professor de potencial 

político-epistemológico. Ghedin (2002) também mantém o sobreaviso de que há possibilidade 

do discurso da prática reflexiva do pesquisador e das competências, estar camuflando um 

modelo social neoliberal. Neste aspecto, configura-se como um (neo)tecnicismo, ou seja, o 

positivismo aperfeiçoado (controle, avaliação) subjacente ao modelo de formação de 

professores como prático-reflexivo. De fato, as mudanças na formação docente brasileira73

preconizam um perfil de professor investigador e reflexivo, mantendo a clara opção pela 

racionalidade prático-reflexiva. Porém, a valorização profissional em termos de salário e 

condições de trabalho continua esvaziada. Isso sinaliza que há assimetria na relação entre a 

dimensão política e epistemológica do trabalho docente e estas mudanças deveriam abranger 

não somente o flanco do saber, mas também o da profissionalização e, por extensão, o da 

valorização do profissional do ensino. Sob esta perspectiva, nas palavras do autor, “se 

transforma em mero discurso ambíguo, falacioso e retórico servindo apenas para criar um 

discurso que culpabiliza os professores alijando os governantes a encontrarem um discurso 

que os exime da responsabilidade e compromissos” (GHEDIN, 2002, p.47). 

Aliada a estas questões reside o fato de o discurso das diretrizes para a formação de 

professor da educação básica, por ser ideológico, revestir-se da linguagem

er a imperialidade de um modelo de formação técnico-instrumental sob a égide da 

racionalidade prático-reflexiva. Por outro lado, pode também reforçar a culpabilidade pelos 

problemas do ensino, já tão aludida aos professores. Daí a importância da tese de Therrien e 

Loiola (2003) de que é sob a ótica da autonomia relativa e da ética docente que as diretrizes 

de formação docente devem ser interpretadas, quando postulam que o resultado do trabalho 

pedagógico deve ser atribuído ao professor.

Com estas proposições, não estamos querendo deslegitimar o movimento do professor 

enquanto prático-reflexivo. Paradoxalmente

mpetência, matriz das demais competências profissionais. Sendo esta o elemento 

fundante da práxis educativa por seu caráter teleológico e dialógico na apreensão de 

significados. Isso implica que, não obstante estas e outras críticas já apontadas no decorrer 

deste trabalho, os postulados do enfoque prático-reflexivo não se tornam inócuos. 

73 O Brasil parece seguir o caso da Espanha e Portugal, relata a autora. Porém, naqueles países, a mudança na 
formação docente acontece no plano de exercício profissional também e contribuem para elevação do estatuto 
profissional do professor (PIMENTA, 2002). 
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Paradoxalmente, muitos professores e pesquisadores, como Fiorentine, Silva Junior e Melo 

(1998), defendem este enfoque por considerá-lo menos idealista e de empreendimento mais 

fácil diante da precariedade das condições de trabalho docente, como é o caso brasileiro. De 

fato, a racionalidade prático-reflexiva oferece a abordagem do ensino na perspectiva 

construtiva, já que considera os aspectos da subjetividade do professor e importância da 

pesquisa-ação do ensino reflexivo e da autonomia dos professores. Neste aspecto, volta seus 

olhares para o aperfeiçoamento da prática. 

Portanto, nossa intenção, partindo destas críticas, é compreender como a racionalidade 

destes conceitos que estão se imbricando nas práticas de formação para o trabalho docente. O 

que sig

atente. No caso da racionalidade 

técnico

cionalidade prático-reflexiva, que é o significado e a 

nifica desvelar também seus pressupostos epistemológicos. A nosso ver, por mais que 

se façam críticas aos fundamentos pragmáticos situados na sala de aula, como é proposto por 

Stenhouse (2004) e Schön (2000), não se pode deixar de reverenciar a originalidade de suas 

propostas. É irrefutável a asserção de que os autores trazem para o centro de debate da 

formação docente a reflexão e a pesquisa, sugerindo uma nova racionalidade pedagógica que 

possa contemplar as “zonas indeterminadas das práticas”, a partir da própria prática. Além 

disso, esta racionalidade continua sendo ampliada por outros teóricos dedicados ao estudo da 

epistemologia da prática já citados no decorrer do trabalho. 

Para finalizar este tópico, situamos os postulados de Giroux (1986), quando preconiza 

que cada racionalidade contém em si uma problemática l

-instrumental, o que está latente é a noção de sentido, obscurecida pela noção de 

objetividade. É aí que a racionalidade prático-reflexiva ou investigativa se fundamenta, 

quando procura compreender o sentido das interações; por isso toma como objeto de análise 

os diálogos, os processos interativos. Os alunos não são vistos como receptores passivos, de 

informação, paradoxalmente eles são produtores de significados, através da interação, da 

linguagem do pensamento. Assim, verdade e objetividade são produções humanas, já que o 

homem é autor do conhecimento e da realidade. No entanto, ao deduzir que a racionalidade 

prático-reflexiva não revela a natureza das relações sociais na sociedade, na estrutura política 

da sala e aula, o autor identifica outra racionalidade latente. Tal racionalidade evidencia-se 

quando a racionalidade prático-reflexiva não levanta relações entre Estado e educação, entre 

os mecanismos de dominação ideológica e estrutural nas escolas, podendo estar a serviço da 

reprodução do status quo social. 

 É neste ponto que ele introduz a racionalidade crítica ou emancipatória, a qual 

incorpora os interesses da ra



104

intencionalidade. É sobre a natureza crítico-emancipadora da racionalidade pedagógica que o 

tópico seguinte discorre. 

4.4 A racionalidade pedagógica crítico-emancipatória

Retomamos Giroux (1986) para enfatizar que o significado e a intencionalidade – 

unciados pela racionalidade crítica. 

Parado

ransformar o 

pensam

essências da racionalidade prático-reflexiva – não são ren

xalmente, ela localiza o significado em um contexto social para indagar como as ações 

e os sentidos produzidos por elas limitam o desenvolvimento de uma comunidade de cidadãos 

críticos. Isso indica que o caráter crítico da prática educativa remonta ao movimento do 

professor pesquisador. Como tal mantém a reflexão, a auto-reflexão, acrescentando a 

intencionalidade do professor como desencadeador de uma ação educativa compreensiva que, 

sendo prática, prima pela libertação autogestionada do indivíduo e da sociedade. 

Ao questionar-se sobre o sentido do que faz, o professor constrói seu próprio 

conhecimento crítico, mostrando sua capacidade intelectual para compreender e t

ento e práticas sociais dominantes. Assim emancipa-se das dependências externas, 

tornando-se autônomo. Sob este aspecto, segundo Giroux (1986), a racionalidade crítica toma 

por base a critica da ação, “critica o que é opressor e apóia a ação a serviço da liberdade e 

bem-estar individual“ (p.249). Portanto, parte do princípio que o professor significa sua 

prática através da reflexão e auto-reflexão, que contêm em si, uma intencionalidade. Uma 

intencionalidade que ultrapassa a compreensão do processo educativo, avançando em direção 

às condições que afetam o pensamento e a ação, o contexto político, social e econômico de 

sua atuação. Por este motivo, é denominada racionalidade crítico-emancipatória. Sua base 

filosófica é a Teoria Crítica.74 Seus postulados encontram aporte na Teoria Crítica da 

Educação, cujo papel é estudar como a teoria e a prática se constituem e se determinam 

mutuamente. Volta-se para entender a forma como a educação enquanto ciência tem 

funcionado como ideologia. Segundo Carr (1999), do mesmo modo como a ciência, no início 

do século XX, foi concebida como uma forma de emancipação da consciência dogmática e 

74 Surge com Max Horkheimer (1895-1973) da Escola de Frankfurt, em um texto publicado na Revista de 
Pesquisa Social, do Instituto de Pesquisa Social em Frankfurt, nos anos 1930, na Alemanha, em um período 
histórico marcado pelo nazismo e stalinismo e a segunda guerra mundial. Sua referência foi o marxismo e sua 
metodologia, o modelo da crítica da economia política. Tem como objetivo compreender a sociedade em seu 
conjunto e sua tendência ao desenvolvimento, partindo de dois princípios: o principio fundamental, que é o da 
orientação para a emancipação (o seu sentido) e um comportamento crítico que apreende as condições sociais, 
em que o conhecimento é produzido. Em síntese, a Teoria Crítica opondo-se a posições utópicas e positivistas, 
fundamentada por estes dois princípios, mostra o mundo social e como ele pode ser melhor; não se contentando 
em descrevê-lo simplesmente, mas em mostrar obstáculos e potencialidades de emancipação presentes no 
contexto histórico (NOBRE, 2004). 
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puramente metafísica; a educação em igual período revestiu-se de instrumento de 

emancipação de idéias falsas sobre o mundo natural e social. A partir daí introduziu o método 

científico para superar as limitações de oportunidade dos sujeitos. A escola era vista como 

construtora de uma sociedade diferente, mas cientificamente racional. Com isso, esperava-se 

superar as formas irracionais e injustas de escolarização. Porém, as pesquisas atestaram que o 

sistema meritocrático, caracterizado pelas avaliações de comportamentos padronizados, ao 

invés de facilitar as oportunidades de acesso das classes, as obstruiu. A Teoria Crítica da 

Educação tem o papel de desmistificar isso, atentando para o fato de que a educação tem sido 

instrumento ideológico intensificador das desigualdades sociais.

Jürgen Habermas75 também é um arauto da racionalidade crítico-emancipatória. Seus 

postulados acerca de sua investigação filosófica, que o fez sustentar a tese de que todo 

conhec

trumental, o elemento prático-moral e o elemento estético-

express

imento é construído por meio de um interesse que o domina. Habermas (1982) 

desvelou que o conhecimento como resultado da atividade humana, sustentando a 

racionalidade (saberes) humana, constitui-se em virtude de três dimensões: técnica-

instrumental, prática e emancipatória. A dimensão técnico-instrumental refere-se aos saberes 

de caráter científico, seguindo o modelo da racionalidade técnica, cuja explicação do mundo 

vivido é oriunda da relação causa-efeito. Os saberes técnicos funcionam como produtores de 

instrumentos racionais interventores da realidade. A dimensão prática compreende a 

subjetividade do sujeito na relação homem-mundo, inclui a moral e a ética. Caracteriza-se 

pela significação acerca das vivências auxiliares do juízo prático; são saberes de experiência. 

A terceira dimensão, a emancipatória, contém os aspectos da libertação e da emancipação do 

saber.  O autor acredita que o único interesse que se mantém vivo o nexo teoria/práxis é o 

emancipatório. E explica que é devido ao fato de ele privilegiar as condições culturais e 

políticas nas quais são produzidas a comunicação e ação social. Assim, o sentido da busca do 

conhecimento é emancipatório. 

Tais pressupostos culminaram na sua proposta de elaborar uma teoria que considere, 

além do elemento cognitivo-ins

ivo, alocados em três mundos distintos: o objetivo, o social e o subjetivo. O que este 

pensador quer afirmar é que a compreensão do mundo de vida pressupõe conhecimentos 

75 Ao evidenciar o falso cientificismo das ciências e a aplicabilidade tecnológica do conhecimento científico na 
vida cotidiana (cientificização), Habermas (1982) chega à conclusão de que tal processo fez da ciência um 
instrumento de aniquilamento ou de sobrevivência da espécie. Com sua teoria sociocrítica propõe a mudança do 
paradigma da racionalidade técnico-instrumental para o paradigma da racionalidade comunicativa, recolocando a 
razão no patamar da intersubjetividade e do consenso, em que o único interesse é a emancipação da espécie 
humana. 
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oriundos destes três mundos aliadas às atitudes do sujeito face ao mundo, além de seu papel 

diante do discurso. Estes conhecimentos postos a favor das decisões sociais e coletivas 

sedimentam avaliações críticas e profundas do contexto. Tal contexto, uma vez 

compreendido, cabe a realização de ações morais e éticas. Isso sugere que a racionalidade 

pedagógica crítico-emancipatória não menospreza as instituições do enfoque técnico nem do 

enfoque prático. Contraditoriamente, convoca-os para compor sua concepção de que a prática 

educativa apresenta um caráter instrumental inerente ao uso racional de instrumentos de 

intervenção no mundo vivido, um caráter prático imanente às interpretações dos professores e 

um caráter emancipador, que visa à maioridade e a autonomia racional dos sujeitos. O seu 

interesse é alcançar um conhecimento emancipador decorrente do julgamento das condições 

sociopolíticas e econômicas onde é produzida a ação educativa. O foco deixa de ser a 

objetividade para evidenciar não somente a subjetividade dos sujeitos, mas as construções 

intersubjetivas e com elas o caráter dialógico e transformador da prática educativa. 

Paulo Freire também é um expoente desta forma de racionalizar o trabalho docente. 

Seu método dialógico de levantamento de problemas explicita o caráter político da 

raciona

lexiva, depositando na reflexão (conteúdo) a capacidade de tornar 

a práx

rofessor deve assumir que: 

 desde o centro do poder, mas pelo contrario, o 

lidade crítico-emancipatória, propondo que o professor conheça, analise criticamente e 

problematize a realidade em que ele e alunos estão imersos. Seu projeto de uma educação 

libertadora e problematizadora entende a prática pedagógica como uma “[...] relação 

dialógica, indispensável a cognoscibilidade  dos sujeitos  cognoscentes em torno de um objeto 

cognoscível” (1996, p.78).

Ao destacar o caráter gnosiológico da prática pedagógica, este teórico afirma sua 

característica dialógica e ref

is autêntica, conectando teoria e prática. Quando preconiza que a prática reflexiva 

consiste no processo de pensar sobre o pensamento até que este adquira consciência de si 

mesmo (metareflexão), está sugerindo que a reflexão crítica consiste no método dialético. O 

caráter básico do método dialético pressupõe sempre uma observação de nível superior sobre 

um pensamento adquirido. Sua função é desmistificar os enfoques, os procedimentos, as 

atitudes, os valores, sem, contudo, desprezar o fato de que campo educativo é sempre um 

instrumento ideológico.  

Neste aspecto, Freire (1996) acredita em uma prática de formação para o trabalho 

docente na qual o futuro p

[...] pensar certo não é presente dos deuses nem se acha nos guias dos professores 
que iluminados intelectuais escrevem
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pensar certo que supera o ingênuo tem que ser produzido pelo próprio aprendiz em 
comunhão com o professor formador (p.39). 

ue a racionalidade pedagógica críticoEsta preposição indica q -emancipatória não é um 

dom a

é o motivo pelo qual Carr (1999) instiga que as idéias de sentido comum dos 

profess

eio da prática crítico-reflexiva, é possível aumentar a 

autono

rtístico; mas construída através do desenvolvimento do pensamento crítico ou da 

consciência crítica, na interação. O pensamento crítico implica reflexão na ação e a reflexão 

sobre ação (SCHÖN, 2000); tem contornos de reflexividade. Sua meta é “[...] criar condições 

ideológicas e materiais nas quais as relações não alienantes e não exploradoras existem” 

complementa Giroux (1986, p. 249). Habermas (2003a) também defende a auto-reflexão 

como necessidade de trazer à consciência os determinantes que estruturam a realidade social 

concreta para poder transformá-la. Ao postular sobre uma compreensão descentrada do 

mundo, o teórico lembra que estamos imersos em um mundo de vida onde há obviedades 

inquestionadas, compartilhadas intersubjetivamente, apesar de não serem tematizadas. Tais 

verdades, quando colocadas em debate, desprendem-se deste mundo de vida para compor algo 

no mundo e, como tal, torna-se incerto, podendo ser criticado e contestado quanto a sua 

validade76.

Este

ores, tidas como verdades inseridas na cultura, precisam ser refletidas e questionadas. 

Tais verdades oriundas das significações de prática apresentam-se como crenças e convicções 

das quais os professores precisam tomar consciência de que elas são determinadas por uma 

estrutura social. Segundo Gramsci (1989), “o professor quando reflete sobre seu trabalho, sua 

prática e descobre por si mesmo, esta sendo criativo, mesmo que a descoberta seja velha, ele 

demonstra a posse de um método; entrou fase de maturidade intelectual, na qual pode 

descobrir verdades novas” (p. 125).

Dito de outra forma, por m

mia racional dos professores, fazendo com que eles interpretem o seu trabalho como 

ato educativo ou moral, social, histórico e ideológico. É este o objetivo da racionalidade 

pedagógica crítico-emancipatória ao tomar a prática reflexiva como fundamento para a 

emancipação na formação para o trabalho docente. Quando sugerimos sua base reflexiva, 

estamos dizendo e, ao mesmo tempo, concordando com Contreras (2002), que a reflexão é 

guiada pela emancipação. “Quem move a reflexão é a emancipação [...] porque ela se move 

no sentido de desvelar as condições sociohistóricas das práticas e os interesses a que serve” 

76 Por tais razões Habermas (2002) pontua que em uma comunicação os falantes necessitam ter competência para 
adotar pelo menos três posturas: a objetiva, a normativa e a expressiva. A atitude objetiva refere-se às coisas 
existentes no mundo; a atitude normativa contempla às legitimações derivadas das interações pessoais e a 
expressiva decorre da própria vivência de movimentar-se diante dos três mundos (objetivo, subjetivo e social). 
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(164). Isso significa que estamos compartilhando a idéia de que educação é sinônimo de 

maioridade e emancipação, o que evidencia nossa preferência por esta abordagem.  

Em síntese, a natureza crítico-emancipatória da racionalidade pedagógica funda-se em 

quatro 

r o conhecimento, calcada 

nos ide

4.4.1 A prática reflexiva crítica e intersubjetiva para reconstrução social 

Se as críticas a reflexão prática descansam sobre o fato de esta não enxergar além das 

quatro

postulados. O primeiro assenta-se na convicção de que a educação é situada

historicamente. Como tal revela condições históricas e projeta um porvir que se pretende 

construir como oposição a contextos opressores e irracionais. O segundo é que, sendo a 

educação uma atividade eminentemente social, seus resultados são sociais. E, ainda, que 

promova o desenvolvimento individual, sua centralidade é o coletivo. O terceiro concebe a 

educação como uma prática política e, por assim ser, afeta as escolhas daqueles que a 

encerram em si, portanto é intencional. Por fim, postula que, sendo uma prática interativa 

problemática, uma vez que estabelece relação entre os sujeitos, o meio e o conhecimento que 

modela, é intersubjetiva. Dentro deste enfoque, considerando as afirmações de Zeichner e 

Diniz Pereira (2002), o professor é visto como aquele que levanta um problema. A exemplo, 

quando questiona se uma metodologia de alfabetização pode ser válida ou não para sua classe 

ou como a cultura dos estudantes afeta o processo de ensino e de aprendizagem. Este 

entendimento faz Kemmis (1998) deduzir que a problematicidade da prática educativa não se 

desenha pelos problemas práticos, aos quais podem ser aplicadas soluções teóricas ou 

técnicas. Mas, pelos fins que ela persegue, sugerindo uma nova epistemologia da prática que 

tenha a própria prática como fonte de conhecimentos e de crítica.  

Seus postulados caracterizam uma nova forma de concebe

ais de uma educação crítica, emancipatória, autônoma e intersubjetiva. Na tentativa de 

desvelar esta nova epistemologia, pesquisadores de vários países, inclusive do Brasil, erigem 

a idéia de que a profissão docente, para alcançar a plataforma crítica, precisa ser reconstruída. 

Esta é a razão pela qual a racionalidade pedagógica idealizada para a formação do trabalho 

docente ser fundada na prática reflexiva crítica e intersubjetiva para reconstrução social.

Mas, o que caracteriza uma prática reflexiva crítica e intersubjetiva? 

paredes de sala de aula, ficando míope ao contexto, esta tarefa é abraçada pela reflexão 

crítica. Ela caracteriza uma racionalidade pedagógica cujos olhares fixam-se na emancipação 

individual e social mediada por uma comunicação intersubjetiva. Isso significa que a reflexão 

crítica olha de dentro da sala de aula, transcendendo esse olhar. Ao fazê-lo, identifica as 
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condições sociais, institucionais, históricas, sob as quais se forma o modo de entender e 

valorizar a prática educativa, ou seja, a racionalidade pedagógica. Ao focalizá-la, visualiza as 

categorias que a constituem, refletindo criticamente sobre as concepções de escola, de ensino, 

de educação de sociedade. Deste modo, a reflexão crítica colabora para que os professores 

construam uma teoria sobre seus próprios conhecimentos práticos pela reflexão que emerge 

da prática (prática reflexiva).  

Porém, a prática reflexiva crítica e intersubjetiva não se encerra na reflexão sobre as 

ações

da reflexão crítica77 a autonomia e emancipação estão intimamente 

vincula

realizadas no lócus da sala de aula (como na prática reflexiva). Ela considera a 

compreensão dos fenômenos e a operacionalização das intervenções e seus resultados. 

Considera também a interação, a comunicação, a postura dos sujeitos e as implicações destes 

resultados em um contexto mais amplo. Por este motivo, está delimitada por três dimensões: a

da circunferência de sua ação em sala de aula (práticas e incertezas), a do contexto 

institucional (estrutura organizacional de seu trabalho) e a dimensão social (sentido social e 

político de sua ação). Estas três dimensões consistem o que Kemmis (1987) chama de 

reflexão critica, isto é, a postura como o sujeito se coloca diante dos problemas no contexto 

de uma ação, na história de uma situação, ao participar de uma atividade social. Pela prática 

reflexiva crítica o professor é incitado a construir a responsabilidade por seu pensamento 

teórico, o seu desenvolvimento profissional, assim como o compromisso de transformação de 

pensamentos e práticas dominantes. Eis a razão pela qual o professor é concebido como um 

intelectual crítico. 

Na esteira 

das, porque consistem em ações simultâneas de libertar as pessoas das falsas idéias das 

formas de comunicação distorcidas, das formas coercitivas de relações sociais que constituem 

a ação humana e social. Por esta razão, Pérez Gómez (2000) considera que os professores são 

profissionais autônomos. São autônomos porque refletem tanto sobre os processos de ensino 

na sala de aula como sobre o contexto histórico que ocorre para prever as melhores condições 

de desenvolver nos alunos a perspectiva autônoma e emancipatória. Contreras (2002) idealiza 

que a autonomia78 dos professores encontra-se apoiada “na defesa de certos valores 

educativos e sociais, os quais compõem uma visão política da escola, um compromisso com 

determinado horizonte utópico da sociedade e um propósito educativo” (p.204). Neste 

77 Para Contreras (2002), “quem move a reflexão é emancipação [...] porque ela se move no sentido de desvelar 
as condições sociohistóricas das práticas e os interesses a que serve” (164). 
78 Para o autor, “a autonomia é entendida como independência intelectual que se justifica pela idéia de 
emancipação pessoal da autoridade e do controle repressivo, da superação das dependências ideológicas ao 
questionar criticamente nossa concepção de ensino e de sociedade” (p.204). 
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sentido, o professor é um intelectual crítico, autônomo e transformador, colaborador na 

construção do pensamento crítico. O professor também é concebido como ativista político, 

não só por intervir nos debates públicos, mas por seu compromisso político de formar a 

consciência crítica dos cidadãos na análise crítica da ordem social da comunidade em que 

vivem. 

É pela via da criticidade, da reflexividade, da autonomia e da emancipação que 

autores

 faço?  

que faço? 

aneira? 

ma diferente? 

 que caracterizam a 

reflexã

plica assumir uma atitude de pesquisador. 

Neste

79 como J. Smytth (1986) e Paulo Freire (1990) sugerem que os docentes devem adotar 

quatro posturas reflexivas que dão suporte ao autoquestionamento sobre sua ação pedagógica 

e suas implicações; a saber:  

1 Descrever: o que eu

2 Informar: qual o sentido do 

3 Confrontar: como cheguei a ser desta m

4 Reconstruir: como poderia fazer as coisas de for

Descrever, informar, confrontar e reconstruir são dimensões

o dos professores. Compõem o que Alarcão (1996) chama de perguntas pedagógicas,

como forma de questionar a validez ética de certas práticas e crenças, e como meio de restituir 

ao professor o seu papel intelectual. Como intelectuais autônomos e transformadores, têm a 

função precípua de reconstruir os significados da prática e a natureza ideológica nela presente, 

promovendo a tomada de consciência das origens e as inadequações dos valores dominantes.  

Porém, realizar a capacidade reflexiva não é suficiente para que o professor desenvolva a 

racionalidade pedagógica crítico-emancipatória. No entendimento de Contreras (2002), o 

professor precisa assumir o compromisso político sobre o ensino e de sua função para dar um 

novo significado sobre o uso racional de ações, mantendo firme o nexo teoria/prática pelo 

sentido da emancipação. Esta é a razão pela qual Zeichner (1998) defende que no ensino 

reflexivo crítico a postura do professor deve situar análises em nível ético e político da 

prática, chamando esta postura de reflexão crítica. 

Assumir uma postura reflexiva, portanto, im

sentido, ensino e pesquisa se justapõem como forma de manter o elo entre teoria e 

prática, pela reflexão na prática e sobre a prática. Assim, os professores desempenham duplo 

papel: de pesquisadores e de professores. De fato, quando Freire (1996) nos diz que a 

pesquisa é peculiar à natureza da prática pedagógica, está se referindo ao professor como 

pesquisador, sem alterar sua responsabilidade de professor. Ao mesmo tempo, está refutando 

79 Ambos citados em Contreras (2002) e Pérez Gómez (1998) respectivamente.
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uma concepção de pesquisa aplicada (racionalidade técnica) e defendendo a concepção de 

pesquisa como reflexão ética, filosófica e política. 

Não há ensino sem pesquisa e nem pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres se 
encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino, continuo buscando, 

go. 
 educo. 

A pesquisa, portanto é a essência da prática reflexiva crítica e intersubjetiva. Elliot 

(1993)

elo qual Carr e Kemmis (1998) defendem a pesquisa-ação como 

estratég

rando estes pontos, podemos entender o porquê de a pesquisa, nos últimos 

anos,

reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me inda
Pesquiso para Constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e me
Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a 
novidade (FREIRE, 1996, p. 29). 

 distingue dois tipos de pesquisa na prática reflexiva. No primeiro, o professor 

empreende uma investigação sobre algum aspecto de sua prática, com a intenção de modificá-

lo. Por exemplo, a forma como aborda os conteúdos. Neste caso, a reflexão consiste em uma 

teoria da ação racional que dá início a ações, separando pesquisa e prática. O segundo tipo 

ocorre de modo contrário, ou seja, o professor modifica algum aspecto de sua prática. Por 

exemplo, quando em uma determinada aula precisa mudar a metodologia de abordagem do 

conteúdo e somente a posteriori (reflexão sobre a ação) verifica se os rumos tomados por suas 

ações foram positivos para incorporá-los como estratégia válida. É certo que neste caso ele 

assume riscos e erros, em virtude da rapidez com que a prática requer a tomada de atitudes. 

Porém, neste caso, suas teorizações são juízos práticos, tendo em vista que é a ação que inicia 

a reflexão. Este processo fomenta a metareflexão do professor, permitindo-lhe o 

desenvolvimento de novos significados, formas de pensamento e novas formas de resolução 

de problemas, em um processo cíclico, em virtude da dinâmica do fazer educativo. Quando a 

reflexão é posterior à prática, a pesquisa e a prática se complementam, pois a própria prática é 

a forma de investigação. 

Este é o motivo p

ia que proporciona ao professor construir por meio da reflexão crítica uma teoria sobre 

seus próprios conhecimentos práticos. O seu alvo transcende a aprendizagem significativa de 

sala de aula. Além de focar a dimensão unilateral do desenvolvimento e emancipação do 

indivíduo (como faz o enfoque compreensivo), volta-se em direção às relações interativas e 

dialógicas que consubstanciam uma transformação da sociedade no igual viés da 

emancipação.  

Conside

assumir papel importante na formação de professores e no desenvolvimento da 

racionalidade pedagógica dos professores nos Cursos de Licenciatura. Pimenta (2002) 

defende a pesquisa na formação de professores tanto como princípio cognitivo como princípio 
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de formação da docência, colabora também para a construção da identidade do professor. 

Gonçalves e Gonçalves (1998) têm este mesmo entendimento com base em suas experiências 

com projetos de investigação na formação de professores a partir da pesquisa. Tais 

experiências lhes dão subsídios para a defesa da investigação do ensino como potencial da 

formação tanto do futuro professor como do professor formador. À medida que incentiva o 

professor em formação a investigar problemas transdisciplinares, possibilita a formação do 

professor e o desenvolvimento da consciência crítica e a construção de sua identidade 

profissional. Igualmente, leva o professor formador a desenvolver-se profissionalmente pela 

necessidade de refletir, de atualizar-se e de pesquisar melhores formas de orientar o aluno.  

Isso significa que, além de promover o desenvolvimento profissional, a pesquisa

mantém

arado na pesquisa para buscar respostas às indagações advindas dessa 

No entendimento da nova epistemologia da prática, a pesquisa80 tem força para 

colocar

a para a reconstrução de novos 

horizon

 firme a relação entre ensino e prática reflexiva crítica e intersubjetiva. Tanto é que 

Therrien e Nóbrega -Therrien (2006) defendem que, na nova epistemologia da prática que se 

desenha, o professor deve ser 

[...] prep
prática. Os resultados do processo formativo podem alcançar maior fecundidade de 
acordo com a intensidade e fundamentação teórica propiciadas pela pesquisa que 
alicerça a reflexão sobre a prática (p. 283).  

 em ação as possibilidades de uma mudança na cultura pedagógica dominante (ainda 

técnica), quando captura da perspectiva hermenêutica (enfoque pratico-reflexivo) os 

sedimentos para uma investigação crítica e emancipatória.  

Therrien (2005), por exemplo, adota a perspectiv

tes de emancipação humana e social. Ao fazê-lo, propõe a epistemologia da prática 

como princípio de formação educacional, cujo aporte seja abordagens compreensivas e 

hermenêuticas. Investigando sobre os fundamentos epistemológicos que dão suporte ao 

trabalho docente, evidenciou que, muitas vezes, a formação do professor está baseada em uma 

racionalidade que separa a formação para a autonomia profissional e a formação para 

cidadania. Por este motivo, sugere que, na formação inicial, seja desenvolvida, nos futuros 

professores, a racionalidade pedagógica pelas vias do entendimento intersubjetivo. Dito de 

outra forma, o autor propõe que a formação de professores deve-se pautar pela formação de 

competências reflexivas e intersubjetivas. Deste modo, o conhecimento deixa de ser 

80 Zeichner (2002) lembra que quando os cursos de formação de professores fazem da pesquisa-ação um meio de 
os futuros professores empreenderem em sua própria prática de ensino, eles têm a oportunidade de aprofundar e 
expandir seu pensamento e incluir um olhar sobre as dimensões sociais e políticas de seu trabalho.  
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exclusivamente individual e passa a ser fruto da argumentação entre sujeitos com capacidade 

lingüística sobre o mundo objetivo, subjetivo e social. É esta a razão pela qual Giroux (1986) 

afirma que a racionalidade pedagógica emancipatória só é construída com a capacidade do 

pensamento crítico de reconstruir a própria história. Dito de outro modo, pensar sobre o 

pensamento (dialética) de maneira intersubjetiva, acrescenta Therrien (2004). Desta maneira, 

orienta-se pela reflexão e auto-reflexão (hermenêutica) como ação social construída com os 

outros, cujo interesse é criar condições de autonomia e emancipação dos sujeitos. Porém, o 

interesse não se guia por um entendimento imposto, senão correria o risco de padronizá-lo. 

Guia-se por entendimentos possíveis, tecidos na interação de pessoas que se esforçam para 

compreender e transformar suas realidades concretas.

Nesta perspectiva, a epistemologia da formação para o trabalho docente concebe a 

educaç

necessitarão desenvolver uma proposta ética 

e conc

cente, 

em nív

racionalidade.  

ão como uma atividade prática, teórica, crítica e política. Os futuros professores devem 

vivenciar experiências em sala de aula, em colaboração com os colegas e professores 

formadores, desde o início de sua formação. Estas vivências redimensionariam a compreensão 

sobre as experiências e oportunizaria a análise e discussão acerca do trabalho docente 

compondo as primeiras imagens do “ser professor”. Também possibilitariam ao aluno 

conhecer sua realidade, compreender suas causas e tornar-se um profissional crítico, 

responsável pelo auto-aperfeiçoamento da racionalidade de sua prática. Sob esta ótica, a 

racionalidade pedagógica dos professores formadores deve estar pautada na emancipação do 

aluno, futuro professor, como intelectual crítico. 

Neste aspecto, os Cursos de Licenciatura 

reta de justiça, igualdade e emancipação social, uma vez que ele próprio, o professor 

formador, é um intelectual crítico e autônomo, como percebemos nesta investigação. Neste 

design, a formação docente postula a consideração do professor e sua condição de sujeito 

crítico, consciente, responsável; de um profissional que pode, através de uma práxis criadora 

situada, melhorar as condições sociais, mostrando suas incoerências e irracionalidades.

Olhando do interior das reformas recentes realizadas no ensino e na formação do

el quase global, percebemos que elas requisitam esta nova epistemologia da prática 

para fazer a articulação intrínseca entre ensino e pesquisa nos Cursos de Licenciatura. Isso 

ocorre em função de este campo de conhecimento conviver com incertezas e limitações 

teóricas. Porém, nele há um consenso: o de que é necessária uma transformação na cultura 

escolar e na cultura docente, bem como no modo como são concebidos as mudanças 

curriculares e o desenvolvimento profissional docente que possibilitem outra forma de 
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No entanto, Habermas (2004) nos alerta: 

Dentro de uma sociedade complexa, uma cultura só consegue se afirmar perante as 
outras convencendo suas novas gerações, que também podem dizer não, das 

ue viabiliza o mundo e de sua força orientada para a 
ação (p. 05). 

Por esta razão

intersubjetiva deve ser sta nova epistemologia da prática. Ao fazê-lo, estar-se-á 

constit

s pedagógicas na formação docente. O Quadro 2 apresenta alguns indicadores 

(pressu

pectiva prática, identificamos três enfoques que podem constituir as bases 

epistem

vantagens de sua semântica q

, uma das formas de implementar a prática reflexiva crítica e 

 através de

uindo uma racionalidade pedagógica voltada para a reconstrução social; que entenda o 

professor como um sujeito crítico, epistêmico e transformador. Cremos, que uma das formas 

desta implementação está em viabilizar a disseminação de seus pressupostos, suas 

implicações e resultados. Contudo, não como forma de coerção, mas como meio de 

disponibilizar, aos professores, alternativas de formação docente, tanto inicial como 

continuada.

Para sintetizar estas idéias aqui dilatadas, apresentaremos um quadro sinótico sobre as 

racionalidade

postos, educação, aluno, professor, prática pedagógica, aprendizagem, planejamento, 

avaliação, currículo, competência profissional e práxis) que são concebidos no interior de 

cada racionalidade pedagógica (técnico-instrumental, prático-reflexiva e crítica). A nossa 

intenção foi converter o discurso alongado em uma linguagem mais prática e mais rápida, sem 

perder a essência. 

No decorrer das aproximações teóricas acerca das racionalidades que regem a teoria 

educativa e sua res

ológicas da formação para o trabalho docente: o técnico-instrumental, o prático-

reflexivo e o crítico. Tais enfoques diferenciam-se em seus pontos de vista acerca do seu 

objetivo prático (interesse) e acerca da natureza da prática educativa e do fim prático da 

teoria. 
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RACIONALIDADES PEDAGÓGICAS NA FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DOCENTE INDICADORES 
 

TÉCNICO-INSTRUMENTAL PRÁTICO-REFLEXIVA CRÍTICO-EMANCIPATÓRIA 

 
Pressuposto 

Através do domínio de métodos e
técnicas, forma-se um profissional
adequado para desenvolver o ensino
com eficácia.

Através da prática reflexiva, forma-se um
profissional competente, conhecedor e 
sensível, reflexivo e dedicado às questões
que emanam do contexto de ação para 
melhoria do ensino.

Através da prática reflexiva, forma-se a 
autonomia, consciência crítica dos futuros
professores, para que possam colaborar na
construção de uma sociedade mais
participativa, mais democrática e justa.

Educação 
Técnica. Atividade técnico-
instrumental, orientada para fins
prefixados. Ciência aplicada.
Objetivada.

Arte. Atividade prática, ação 
comprometida ética e moralmente.
Processo orientado tanto para a eleição de 
meios como a de fins; rege-se por valores
éticos e critérios imanentes ao processo
educativo. Ciência moral. Subjetividade.

Interação. Atividade prática e teórica;
ação moral, ética e política; prático-
reflexiva, dialética reconstrutora de uma
sociedade menos irracional e injusta
quanto à escolarização. Intersubjetiva.

 

Alunos 

Homogêneos, cognitivo, passivos,
subservientes, acríticos e reprodutores.

Heterogêneos, multidimensionais, ativos,
interativos, construtores, éticos.

Heterogêneos, singulares,
multidimensionais, ativos, interativos,
construtores, críticos, éticos.

Professor 
Aplicador de técnicas, reprodutor
de conhecimento; a-histórico.
Técnico. Heterônomo. Dependente
de outros profissionais.

Agente histórico, reflexivo, pesquisador,
autônomo, sujeito epistêmico, co-
participante do processo educativo.
Talento artístico profissional. Emancipa-
se pela pesquisa.

Agente histórico, profissional intelectual,
autônomo, reflexivo e auto-reflexivo, crítico,
prudente, pesquisador; sujeito epistêmico.

Criador e crítico.  Emancipado.

 
Prática educativa 

Problematizada a priori; intuitiva, não
reflexiva e rotineira; ênfase no saber-
fazer. Privilégio dos meios; técnica e 
comportamental, objetivada.

 Método: científico.

Irrefletida acerca das teorias que a 
informam

Lócus de sujeitos passivos.

Dinâmica e imprevisível; situada e
criadora; reflexiva, articulada ao conteúdo
dando-lhes significado. Ênfase no como e 
no que  fazer. Subjetivada.

Método: deliberação.

É conscientemente teorizada, sendo
capaz de informar e transformar,
refletidamente a teoria que, por sua
vez, a informou.

Lócus de sujeitos reflexivos e ativos.

Ambígua, dialógica, reflexiva e ética,
situada, criadora e transformadora. Teoria e
prática são dialeticamente relacionadas.

É conscientemente teorizada. Objetivada,
subjetivada  e intersubejetivada.

Método: dialético-crítica.

Lócus de sujeitos reflexivos e ativos

Aprendizagem 
Processo natural de aquisição de 
competências técnicas previsíveis
mecânicas, reconstruções de pré-
concepções acríticas.

Processo de aprender fazendo,
significativa; estruturação de
conceitos científicos, socioafetivos,
espaço-temporal, estéticos, éticos e
valorativos.

Processo de aprender a fazer em colaboração,
significativa, dialética e crítica. Relação entre
o saber e o capital cultural.

Planejamento 
Reduzido à instância formal, a 
conteúdos, objetivos e técnicas.
Individual e preestabelecido.

Significativo. Determinado em função das
características biopsicossociais do grupo,
coletivo; um guia de ação, flexível.

Determinado em função das características
biopsicossociais do grupo e do contexto;
intersubjetivo, coletivo, flexível.

Avaliação 
Classificatória, e excludente;
Instrumento de controle sobre
comportamentos e ações de 
professores e alunos.

Processual, comprometida com a
aprendizagem de cada aluno e de todos os
que pertencem à ecologia escolar.
Inclusiva.

Processual, tomada de decisão, inclusiva e 
emancipatória.

Conhecimento 
Positivista; objetivo e livre de valores;
descrito de forma neutra; verdade
acabada

É cartesiano, as partes isoladas e
separadas são reagrupadas conforme
regularidades.  A postura do sujeito
em relação ao conhecimento é de
aplicador

Ético e estético. Dinâmico. Inacabado. É 
subjetivado, heurístico. Situado na 
realidade.
A postura do sujeitos em relação
conhecimento é a de conhecedor,
interpretador.

Ético, estético, dinâmico. Inacabado.
Heurístico, holístico, histórico e 
intersubjetivo.
A postura do sujeito em relação ao 
conhecimento é de intérprete crítico.

 
Competência 
profissional 

Aplicação de conhecimento
privilegiada a problemas
instrumentais da prática.

Arte da ´técnica e da retórica. O
que  fazer?

A reflexão é meramente
instrumental, desprovida de crítica,
e de opções éticas.

Utilização de saberes para encontrar
soluções para a prática a partir da prática.

Arte da prática, do diálogo e da pesquisa.
Autonomia para deliberar.  Como fazer?

A Reflexão é ética.Volta-se para os fins
éticos da intervenção (prudência); dos
meios e as conseqüências da ação
deliberativa.

Uso de saberes para entender e melhorar a 
prática a partir de problemas nela situados
para modificá-la.

Arte da prática, do diálogo da investigação
reflexiva e intersubjetiva. Emancipação pela 
prática-reflexiva.

A reflexão é crítico-ideológica
intersubjetiva;  Percorre os caminhos da
reflexão técnica (o que) e da reflexão prática
(como),  perguntando o porquê das ações e se 
os resultados colaboram para melhoria da 
prática e a construção de uma sociedade mais
justa. É emancipatória.

Práxis Mimética; reprodutora. Situada e criadora. Situada e criadora e transformadora.

Quadro 2 – Racionalidades Pedagógicas da Formação para o Trabalho Docente 

Fonte: Elaboração da Autora. Teresina, 2006. 
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Se a perspectiva técnico-instrumental reduz a ação educativa a valores instrumentais; a 

perspectiva prático-reflexiva considera valores morais e éticos expondo a dimensão conflitiva 

do ensino e suas imprevisibilidades inalcançáveis pelas técnicas e cálculos. A racionalidade 

técnico-instrumental se interessa pelo domínio de habilidades e conhecimento técnico sobre o 

ensino para atender os objetivos complexos da educação contemporânea. A racionalidade 

prático-reflexiva enfatiza a autonomia e a deliberação dos professores, colocando-os como 

sujeitos do processo educativo. Porém, estes dois enfoques não conseguem responder aos 

anseios da comunidade educativa. Igualmente não promovem mudanças que a educação vem 

sendo chamada a fazer, dando margem ao surgimento de outro enfoque: o crítico-

emancipatório. Nele, estão congregados elementos tanto da técnica (técnicas interventivas) 

como da prática (prática reflexiva e autônoma), porém o seu interesse é emancipatório. Ele 

apresenta um componente dialético e adota a crítica ideológica, superando as racionalidades 

anteriores.

Em cada racionalidade pedagógica, é possível distinguir uma forma de reflexão. E, 

uma vez que a reflexão é inseparável do ser humano, ela assume concepções distintas em 

função do objeto de reflexão, do protagonismo do sujeito e da matriz racional utilizada. A 

racionalidade técnica, por exemplo, ao utilizar a reflexão técnica, permite a escolha de meios 

técnicos (como fazer) para determinar uma ação que desemboque em objetivos conhecidos. A 

racionalidade prático-reflexiva pressupõe uma reflexão prática que orienta sobre o que

devemos fazer mediante o contexto interativo para melhorá-lo. Esta orientação implica 

reflexão dos fins éticos da nossa intervenção (prudência) com estes meio e as conseqüências 

da nossa ação deliberativa. Na racionalidade crítica, a reflexão crítica percorre os caminhos da 

reflexão prática (o que) e da reflexão técnica (como) perguntando o porquê das ações e se os 

resultados colaboram para a construção de uma sociedade mais justa. Com isso, possibilita a 

compreensão da teoria que as rege, habilitando o sujeito para transformá-la. A reflexão crítica, 

neste caso, constitui a verdadeira práxis, ou seja, a ação refletida. Como ação refletida, é 

conscientemente teorizada, sendo capaz de informar e transformar, refletidamente a teoria 

que, por sua vez, a informou. 

Isso significa que a pesquisa dos professores no seu espaço de trabalho ganha 

relevância, e que ela tem a capacidade de promover o desenvolvimento, a autoconsciência e a 

autonomia profissional. Não se tratando, porém, de uma pesquisa individual do professor. 

Paradoxalmente, na medida em que o professor discute com os pares, os pais e os alunos, e 
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até mesmo com os acadêmicos pesquisadores, o seu processo investigativo, mantém presente 

o viés da intersubjetividade e o princípio da colaboração. 

Considerando o contexto brasileiro, estamos cientes de que desenvolver uma cultura 

docente que considere a prática reflexiva na perspectiva crítica não é suficiente para resolver 

todos os problemas sociais. Também não é capaz de modificar, de imediato, um quadro 

educacional arrasador,81 com condições de trabalho e de formação dos professores ainda 

precárias. Por outro lado, entendemos que esta epistemologia da prática tem fortes chances de 

unificar o elo entre a dimensão política e epistemológica, conforme ponha em movimento não 

somente o saber (político, prático, técnico, entre outros), mas também o da profissionalização, 

concorrendo para a valorização do profissional do ensino. Diante disso, se a prática reflexiva 

crítica for assumida pelos cursos que formam os professores, é possível que se possa construir 

uma nova cultura docente capaz de progredir rumo à cidadania responsável e a democracia 

participativa. Isso, necessariamente, nas palavras de Zabalza (2004) exige mesmo uma 

reconstrução do perfil do formador. 

Implica mudança de postura dos professores formadores e dos programas de 

Licenciaturas (recentemente reformulados no Brasil). Esta é uma via que pode romper com o 

caráter técnico do ensino e com as concepções tradicionais do ensino. Neste sentido, é preciso 

cuidar para que a nova epistemologia da prática docente não dicotomize os princípios práticos 

(ético e estético), teóricos e políticos da prática educativa, como meios de criar e recriar novas 

epistemologias.   

Para tanto, é preciso que conheçamos, a priori, a matriz epistemológica que está sendo 

difundida para aqueles profissionais que, no futuro, serão responsáveis pela formação da 

cidadania de muitas gerações, os professores da educação básica. Através dela, é possível 

conseguirmos subsídios para entender qual a racionalidade pedagógica dos formadores de 

professores. Questionamento que nos empenharemos em responder nos Capítulos 

subseqüentes ao investigar os coordenadores das Licenciaturas da UFPI. Antes, porém, é 

preciso que nos detenhamos na compreensão de quem sejam estes sujeitos da nossa 

investigação, que, sobremaneira, são formadores de professores. Este é o assunto do Capitulo 

subseqüente.

81 Por exemplo, os dados do SAEB mostram que os estudantes do 3º ano do Ensino Médio tiveram em 2005 o 
pior desempenho desde 1995. Os dados também são ruins para a 8ª série do Ensino Fundamental. Os índices de 
231,9 em Português e 239,5 em Matemática também são os piores desde 1995. Jornal Folha de São Paulo. 
Disponível em: <http://noticias.uol.com.br/educacao/ultnot/ult105u4991.jhtm>. Acesso em: 7 fev. 2007. 
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5 A IDENTIDADE PROFISSIONAL DOS FORMADORES DE 

PROFESSORES QUE COORDENAM AS LICENCIATURAS DA UFPI  

Este capítulo pretende responder a uma das questões da pesquisa, qual seja: – Quem 

são os profissionais que, além de serem formadores de professores, são coordenadores dos 

Cursos de Licenciatura da UFPI? Estamos nos referindo ao formador de professor, categoria 

pouco discutida na literatura, porém relevante para o campo da epistemologia da prática, uma 

vez que não é possível desvelar os saberes de alguém incógnito. A frugalidade de pesquisas 

sobre o tema faz de nossa incursão a ele um desafio. Se, por um lado, ele se torna estimulante, 

porque nos incorporamos a esta categoria, por outro, nos incita à descoberta criativa do 

“novo”, ainda que seja somente para nós próprios. Por esta razão, as idéias aqui detalhadas 

respondem as seguintes questões: – Quem são os formadores de professores, que coordenam 

os Cursos de Licenciatura da Universidade Federal do Piauí? Qual o seu perfil? Qual a sua 

formação? Que atividades realizam? Como se identificam profissionalmente? São professores 

investigadores? Que competências idealizam para os formadores de professores de 

professores? Como vêem seu trabalho? Como se autodefinem? Quais as razões para 

exercerem o ofício?  

Os parcos estudos que os tocam, de alguma forma, são decorrentes de reflexões sobre 

o professor universitário. Porém, sendo a Universidade uma instituição complexa, com 

professores das mais diversas áreas epistemológicas, é natural que muitos deles sem a 

formação para a docência construíram sua identidade no ser pesquisador e não no ser 

professor. Entretanto, esta regra não se aplica ao formador de professor do grupo estudado, 

visto que este se percebe como professor. Nesta direção, identificamos o perfil do formador 

de professor idealizado pelos coordenadores das licenciaturas e construímos com eles próprios 

o conceito de formador de professor. Tal conceito envolve duas dimensões, a humana e a 

técnica, que desemboca no conceito de intelectual, inovador, crítico, reflexivo, ético, 

consciente, comprometido e transformativo.  

5.1 Construindo a identidade socioprofissional do grupo de formadores de professores 

O novo cenário da formação para o trabalho traz à centralidade do perfil do egresso 

dos cursos de formação de professores a dimensão didático-pedagógica (profissional reflexivo 

e competente), caracterizando um modelo de formação centrado na competência nuclear. Tal 
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modelo foi proposto pelas novas diretrizes que redimensionaram a formação para o trabalho 

pedagógico. Nelas a epistemologia da prática e a pedagogia por competência constituem eixos 

da nova identidade do profissional de ensino (THERRIEN, 2004). Diante destas vicissitudes,

a comunidade acadêmica precisou se mobilizar no sentido de entender, interpretar, e 

implementar esta nova política para adaptá-la a cada realidade. Neste contexto de mudanças, 

há a premência de rever a racionalidade pedagógica dos formadores de professores. E o 

fazemos crivando-a na reflexão sobre metodologias de ensino, recursos didáticos, 

transformação dos conteúdos e a oferta de experiências práticas e significativas, para que o 

aluno possa incorporá-las em seu currilum vitae.

No interior desta comunidade de formadores, situamos um profissional que ocupa uma 

função (difícil)82 de cooptar os demais colegas, chamando-os para debater esta nova 

epistemologia e construir as diretrizes curriculares. Estamos falando do coordenador dos 

Cursos de Licenciatura, que também são formadores de professores. Eles, provavelmente, 

mais que os demais formadores de professores são conhecedores da racionalidade pedagógica 

hegemônica do discurso do MEC.   

Neste sentido, conhecer quem são aqueles que disseminam esta nova racionalidade 

torna-se crucial para auxiliar à compreensão da nova epistemologia da prática docente na 

formação de professores. 

Cientes da ausência de dados referentes à caracterização deste grupo de profissionais e 

guiados pela necessidade de conhecê-lo melhor, nos imputamos esta tarefa, ou seja, de 

descrever estes profissionais, que, no seu exercício, têm grande parcela de responsabilidade 

pelos rumos da sociedade. Esta descrição ancora-se no questionário (Apêndice B) e em 

algumas questões da entrevista (Apêndice C) ao qual responderam. Este questionário está 

circunscrito pelos dados demográficos e socioprofissionais, onde foi possível comepreender o 

grupo investigado e as aporias do seu trabalho. Tratamo-lo como grupo, não no sentido de 

estereotipá-los, mas de oferecer uma visão de conjunto, certificada pelas semelhanças do 

pensamento dos sujeitos. O objetivo foi buscar suas similaridades sem, contudo, perder de 

vista suas individualidades. Neste aspecto, esta descrição, que em primeira instância apóia-se 

na estatística descritiva,83 vem permeada de considerações individuais, explícitas pela fala dos 

82 Candau (1997), por exemplo, ao pesquisar sobre as licenciaturas em São Paulo, identificou que os professores 
comprometidos em assumir o desafio em defesa da formação enfrentam fortes resistências dos colegas. 
83 Optamos por uma estatística descritiva, uma vez que a nossa intenção não é manter uma correlação interna 
entre as varáveis, o que caracterizaria uma estatística mais do tipo inferencial. Por outro lado, a estatística 
descritiva fornece uma visão imediata da freqüência e da dispersão das respostas, mostrando subsídios para que 
as análises sejam qualificadas. 
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sujeitos, sempre que um argumento necessitar ser enfatizado ou fortalecido. Ressaltamos que, 

em razão de manter suas identidades individuais no anonimato, os identificamos

numericamente. Por exemplo, P1 corresponde ao Professor Número Um. 

No âmbito deste estudo, encontramos muitas semelhanças em relação às 

características demográficas e profissionais do grupo em estudo. Se analisarmos as variáveis, 

idade, sexo e renda familiar, por exemplo, podemos dizer que o grupo de formadores de

professores, na perspectiva dos coordenadores, tem idade variando de 35 a 56 anos, conforme

mostra a Tabela 1, e que a grande maioria (11 sujeitos), pertence à faixa etária que varia de 45 

a 56 anos, considerada como idade adulta intermediária.

Tabela 2 – Distribuição dos sujeitos por idade, sexo e renda familiar.

Fonte: Elaboração da Autora. Teresina, 2006.

Idade Sexo Renda Familiar Variáveis

35 anos 45 a 56 anos Masculino Feminino 10 SM 11 a 15 SM 25 Sm

Nº de Sujeitos 01 11 07 05 03 07 02 

Total 12 12 12 

Quanto ao gênero, observamos que, dos 12 (doze) professores investigados, 07 são do 

sexo masculino e 05 (cinco) do sexo feminino. Estes resultados podem significar que sendo a

docência uma profissão, cuja origem é essencialmente feminina, no ensino superior ela não 

tem a concentração excessiva do gênero feminino (como no Ensino Fundamental). Estes 

formadores possuem renda familiar que varia de 10 (dez) a 25 (vinte e cinco) salários

mínimos. Nos extremos da escala, o número de professores pertencentes é reduzido. Apenas

03 (três) estão inclusos no grupo alocado com renda familiar de 10 (dez) salários mínimos; e

somente 02 (dois) pertencem à categoria de renda familiar em torno de 25 salários mínimos.

A maioria, ou seja, 07 (sete professores) estão alocados na renda familiar que varia de 11 a 15 

salários mínimos84, conforme representa a Tabela 2. 

84 Infelizmente estes salários ainda deixam a desejar. Prova disto são as reivindicações freqüentes da categoria
(incluindo outras pautas além do salário) junto ao MEC/Governo Federal, cuja luta tem resultado em greves
prolongadas. Por outro lado, contrariamente a outros profissionais, os professores investem na compra de
ferramentas de trabalho, como livros e equipamentos. Provavelmente, devido a este salário discrepante em
relação às despesas, muitos abandonam a Dedicação Exclusiva, e migram para as faculdades particulares ou para
o Ensino Médio. Este é um fenômeno atual que pode trazer riscos à qualidade de ensino dos cursos de formação
de professores das Universidades Federais. Apesar de a pesquisa revelar que apenas um professor não tem
dedicação exclusiva. Nossa prática, entretanto, mostra que muitos exercem atividades em outros locais, mesmo
com Dedicação Exclusiva. Estes, ao tempo que buscam complementar sua renda, por questões de
sobrevivência, rompem as regras das IES e incidem na ilegalidade.
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Quanto à formação, percebemos similaridades entre o grupo, nos levando a crer que 

este possui uma formação profissional consistente, de excelência, como se espera que seja a 

qualificação de um formador de professor. Vejamos: o grupo equilibra-se quanto ao nível de 

formação, tanto em nível de graduação (licenciatura) como em nível de pós-graduação 

(estricto sensu). Deste modo, dos 10 (dez) professores licenciados, 05 (cinco) são mestres e 

05 (cinco) são doutores. Apenas 02 (dois) não têm formação pedagógica e somente 02 (dois) 

tem especialização, como mostra a Tabela 3. 

           Tabela 3 – Distribuição dos Sujeitos por Formação Inicial, Tempo de Serviço e Formação Atual. 

Formação inicial Tempo de Serviço Formação Atual 
Variáveis 

Bach.  Licenc. 5 a 19 
anos

20 a 25 
anos

26 a 30 
anos

31 a 37 
anos

Espec. Mestr. Doutorado

Nº de 
Sujeitos

2 10 01 07 02 02 02 05 05 

Total 12 12 12 

Fonte: Elaboração da Autora. Teresina, 2006.  

Estes dados, porém, não nos impedem de caracterizar a formação em nível de 

excelência. Dizemos isso por duas razões: a primeira, pelo fator ‘experiência’. Tomando por 

base os dados empíricos do tempo de serviço deste grupo que varia de 05 a 37 anos, é possível 

caracterizá-los como profissionais experientes, o que lhes confere autonomia em relação ao 

ofício que exercem. Realmente, 07 (sete) dos professores entrevistados estão inclusos na 

categoria que varia de 20 a 25 anos; e apenas um professor encontra-se dentro da faixa de 

tempo considerada como menos experiente, que corresponde à fase de entrada na carreira. 

Vale abrir um parêntese para o estudo de Riegel (1979)85, que identificou a trajetória 

profissional de professores universitários em níveis distintos. Conforme suas teorizações, os 

sujeitos da nossa investigação encontram-se, em sua grande maioria (67,7%), no nível I. Esta 

fase é caracterizada pelo assentamento da carreira acadêmica, sendo uma fase decisiva para a 

formação da imagem filosófico-científica. Esta imagem onde se forma e se origina a formação 

paradigmática inicial, servirá de base consistente em termos de elaboração pessoal. Outro 

estudo feito com professores de escola básica na França é o de Hubernan (2000),86 classifica o 

85 O autor citado em Isaias (2001) faz a seguinte classificação dos níveis: nível I (20 a 25 anos), nível 
II (25 a 35 anos), nível III (30 a 35 anos), nível IV (35 a 50 anos) e nível V (50 a 65 anos). 
86 As fases identificadas pelo autor são as seguintes: a entrada na carreira (1 a 3 anos), estabilização (4 a 6 anos), 
diversificação (7 a 25 anos), questionamento (7 a 25 anos), serenidade (25 a 35 anos), conservadorismo (25 a 35 
anos) e desinvestimento (35 a 40 anos). 
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ciclo de vida profissional de professores em diferentes fases. Com referência a sua 

classificação, a maior parte (58%) dos formadores de professores aloca-se na fase de 

diversificação. O autor caracteriza esta fase de otimista, mesclada pela experimentação. É 

uma fase de tomada de consciência dos limites institucionais, lançando-se contra suas 

aberrações. Os professores consolidam seus percursos individuais fomentados pelo repertório 

pedagógico que lhe de dá maior estabilidade de desenvolver inovações pedagógicas. Quando 

trabalhando em equipe, nesta fase, os professores são os mais motivados e os mais 

empenhados. É um período de motivação e dinamismo que leva os professores à busca de 

ascensão profissional e pessoal. Este estudo vem nos dizer que os coordenadores de curso, 

exímios formadores de professores, se encontram em uma fase de otimismo profissional, de 

motivação. Nela, o processo de procura por novas formas de ação os faz experimentar 

situações de pesquisa e de ensino que desembocam no leito de sua formação continuada. E 

isto é salutar, do ponto de vista de implementação da nova epistemologia da prática, na 

formação de professores auspiciadas pelo MEC/CNE. Este raciocínio já introduz a segunda 

razão para dizer que o grupo de professores em estudo é de excelência, pelo fato de a prática 

pedagógica ser fonte constante de formação profissional. O próprio ofício ensina, mesmo que 

ao sabor dos erros e acertos de como proceder diante das situações da prática. 

A segunda razão para afirmar tal raciocínio é o fator “formação”, uma vez que da 

maioria dos sujeitos (83%), a metade deles tem mestrado e a outra com doutorado. No 

entanto, sabemos que isso pode ser controverso. Comumente, a formação de professores no 

ensino superior tem sido criticada do ponto de vista de uma racionalidade que gira em torno 

da tendência de formar o pesquisador, deixando em detrimento a formação do professor 

(FRANCO, 2001). Apesar de sua relevância para formação do formador de professor e para 

própria instituição,87 os cursos de pós-graduação não constituem a referência de formação 

para os formadores de professores.

Porém, seja na perspectiva de formar o pesquisador ou acentuar sua formação 

pedagógica, o que a formação não se pode furtar é de conservar que a pesquisa, mais do que 

um preceito teórico-metodológico tem um fundamento educativo. Sendo, portanto, fonte de 

aprendizagem e de ação. Afinal, se considerarmos a ação docente formatada por uma 

metodologia que se aproxima da metodologia da pesquisa científica, percebemos que ensino e 

87  A partir da Lei 9394/96, as universidades foram obrigadas a correr para prover seu quadro 
docente, com formação de pelo menos um terço com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado 
(artigo 52, Inciso II e III).  
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pesquisa se complementam. Por conseguinte, a clivagem entre docência e pesquisa é um 

“desafio” dos programas de formação do formador de professor para transformá-los em 

profissionais da aprendizagem que, “[...] em vez de especialista que conhece bem o tema sabe 

como explicá-lo, deixando a tarefa de aprender exclusiva para o aluno, o qual terá que se 

esforçar muito até conseguir assimilar de fato, o e o professor lhe ensinou” (ZABALZA, 

2004, 169).

Neste sentido, pensamos como Prestes (1996), que a formação do formador de 

professor deva ser constituída em torno de uma racionalidade comunicativa (para nós, 

intersubjetiva) sem deixar de considerar a racionalidade prática e técnica. Através dela é 

possível que o professor se perceba sujeito de sua prática, consciente de sua posição, de sua 

identidade, e de sua inserção, em um mundo concreto, sob o qual pode deliberar e interferir. 

Ou seja, um sujeito racional e ético, uma vez que a razão é ética (HABERMAS, 2003a). 

Quando foram solicitados para citar alguma disciplina que tenha sido essencial para 

seu processo de formação docente, 83,4% dos sujeitos apontaram as disciplinas 

pedagógicas.88 As respostas ficaram centradas nas disciplinas que fundamentam o fazer 

pedagógico, como a Psicologia ou a Filosofia, Avaliação e a Didática, ao lado dos recursos 

audiovisuais. Isso implica que, embora sendo professores de cursos distintos, reconhecem a 

relevância das disciplinas pedagógicas na formação do professor, como bem expressa a fala 

de um dos sujeitos.  

As disciplinas de Metodologia do Ensino superior, Didática, Psicologia da Educação 
I e II e outras que não lembro mais. Essas foram algumas disciplinas que eu cursei 
na graduação que, ainda, estão servindo de instrumento para que eu possa organizar 
melhor as minhas aulas e, assim, fazer com que se torne mais fácil o processo 
ensino-aprendizagem (P1). 

Este achado é importante porque nos leva a interpretar que os formadores de 

professores de áreas epistemológicas distintas valorizam o saber pedagógico. Esta forma de 

pensar já é um diferencial, porque, ao preocupar-se com questões pedagógicas do fazer, irão 

fundamentar melhor sua prática educativa, que, indubitavelmente, será fonte de inspiração 

para seu aluno, futuro professor. Ora, se eles valorizam o saber pedagógico, por que os alunos 

das licenciaturas menosprezam as disciplinas pedagógicas? Uma das respostas poderia ser 

devido ao fato de que este não é um pensamento homogêneo. Uma pequena parte dos sujeitos 

(16,6%) enfatizou as disciplinas específicas como fundamentais. Este achado vem comprovar 

88 Para os dois professores que não possuem formação básica em licenciatura, há um ressentimento 
em relação a sua formação. Eles acreditam que o elemento negativo de seu processo formativo no 
âmbito da academia foi exatamente ausência das disciplinas pedagógicas e das práticas, que 
chamam de laboratório. 
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as preocupações dos cientistas das mais diversas áreas da educação, com uma formação do 

professor, com primazia no domínio de conteúdo de ensino ou na fundamentação teórica 

(THERRIEN, 2006). Porém, apenas 16,6% fazem o equilíbrio entre as disciplinas de 

conteúdo e as de formação pedagógica, considerando-as igualmente importantes. 

Contudo, alguns professores alegaram que, não obstante a importância extrema de 

estas disciplinas ensinarem como lidar com situações adversas na sala de aula, preparando 

para a docência, na oportunidade em que foram ministradas, houve alguns aspectos 

negativos.89 Por exemplo, o fato90 de terem sido desassociadas dos conteúdos específicos, 

como bem traduz o pensamento deste professor:  

Creio que tais disciplinas são importantíssimas na formação do educador, no 
entanto, quando realizei o curso de graduação na década de oitenta do século 
passado, os profissionais que ministravam essas disciplinas não conseguia envolver 
os alunos e fazê-los compreender a relação entre conhecimento acadêmico e 
conhecimento escolar, não conseguir explicar e convencer sobre a importância da 
transposição didática, por exemplo (P7). 

De fato, sob este aspecto, as disciplinas pedagógicas perdem o sentido. Uma vez que 

não cumprem seu papel na formação do professor, tornam-se estéreis. Sendo elas as 

responsáveis pela formação de competências próprias do ensino, seu objetivo se perde quando 

deixa de estabelecer conexão com os saberes disciplinares específicos de cada área de 

conhecimento. Este raciocínio serve de ponto de reflexão e transformação para estes 

profissionais formadores que discutem intensamente a formação de professores em seu âmbito 

institucional. É provável que, por este motivo, muitos deles mantêm sua prática procurando 

não cometer os mesmos “erros” de seus professores anteriores, durante seu processo 

formativo, existindo uma tendência de reproduzir os aspectos que consideram positivos. 

[...] eu tive professores que tinha um jeito de ensinar totalmente oposto, tipo aquela 
aula marcada pré-produzida e insossa. E então eu acho que minha forma de ensinar é 
uma reação contrária a isso. Por outro lado, eu tive outros professores, que nem a 
professora X que fazia da sala de aula dela uma conversa como eu tento fazer. Então 
eu não sei se eu estou querendo imitar ela também... Eu não tenho muito esta 
preocupação e se o que estou fazendo esta dando certo, se eu estou me aprimorando 
e que os resultados são positivos (P4).  

Os aspectos negativos de vivência destas disciplinas estão mais relacionados ao 

professor que lhes formou. Se 25% dos sujeitos não encontraram aspectos negativos em sua 

89 Além deste aspecto negativo que eles atribuem a seu processo de formação inicial, há aqueles que, restritos às 
deficiências da formação de seus professores e ao descompromisso de alguns, por exemplo, faltando práticas. 
Percebemos que as queixas de sua formação inicial são atribuídas ao lócus externo, como a responsabilidade, 
compromisso, e qualificação dos professores. Apenas 03 (três) sujeitos não sentiram nenhuma negatividade. 
90 Ou até mesmo a ausência destas atribuída pelo professor que não vivenciou uma licenciatura. 
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formação para a docência, 8,3% tomam para si a responsabilidade de alguma negatividade de 

sua formação. Porém, a maioria (58,3%) culpabiliza o lócus externo, isto é, o professor. Estes 

consideram que muitos de seus professores não tinham responsabilidade e compromisso 

acadêmico, e que suas qualificações eram deficientes ou faltava experiência no Ensino 

Fundamental e Médio. Este é outro ponto de reflexão. Não se pode esquecer que o fazer do 

professor, ainda que não intencionalmente, oferece um modelo para o aluno. Portanto, ele, 

com seu exemplo, também forma.  

Por sua vez, o modelo do seu de professor formador, seu perfil e sua forma de gestão 

são os termômetros para avaliar sua formação. Isto é comprovado quando ele cita os 

elementos positivos (a qualificação, o compromisso, a boa administração da disciplina) como 

a maneira mais eficaz de lidar com os alunos (amizade). Além destes, há, também, aqueles 

relativos ao lócus interno. A exemplo, a oportunidade de progressão profissional, o prazer de 

ensinar e aprender, e as leituras dos teóricos originais.

Neste caso, é natural a preocupação do formador de professor com sua preparação 

teórico-prática. Por este motivo é que ele necessita autogerenciar seu processo formativo. De 

fato, observamos que entre estes profissionais muitos já pensam em elevar o nível de 

qualificação, em todos os grupos. Estes argumentos sinalizam não só o compromisso do 

formador de professor com o que faz, mas a importância que dá ao aperfeiçoamento de sua 

prática e ao enriquecimento do seu Curriculum Vitae. Isso pode ser fortalecido pela 

participação em quase91 todos em eventos científico-culturais ou Congressos, dentro de suas 

respectivas áreas. Eles próprios atribuem esta participação à sua formação acadêmica. 

Com efeito, a atualização constante e o estudo intenso parecem ser peculiaridades 

destes profissionais, como condição sine qua non para o exercício de sua profissão. Quando 

questionados se liam artigos ou livros regularmente, todos responderam que sim. Ao 

identificar as áreas de interesse, a grande maioria afirma realizar leituras na sua área de 

formação específica. À exceção de um professor92 que não é formado em licenciatura, todos 

realizam leitura na área de educação, conforme apresenta a Tabela 4, a seguir. 

Por exemplo, o professor de Física tem interesse em leitura relativa à área de Física, 

mas também se interessa por publicações de pesquisas na área de Ensino de Física, da mesma 

forma que o professor de Filosofia interessa-se por artigos e livros de Filosofia. Entretanto, 

91 Uma vez que apenas um professor se diz afastado de todos os eventos, em virtude do excesso de trabalho 
demandado pela função de coordenador. 
92 É no mínimo curioso o fato de alguém ser um profissional do ensino e não fazer leituras em sua área de 
atuação para a qual não é formado. Vale questionar que tipo de profissional é este que não vincula o saber 
teórico com o saber prático. 
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mas, ao mesmo tempo, como formador, volta sua leitura, também, para assuntos da educação. 

O interesse literário dos professores é pulverizado, há uma concentração maior, considerando 

a freqüência das temáticas relacionadas, à Política e à Literatura, seguida pela Religião. Isto 

significa que o formador de professor apreende saberes científicos de diversos campos 

disciplinares, do que podemos deduzir que possuem uma pluralidade de saberes, chamados 

por Tardif (2002) de interdisciplinares.

Tabela 4 – Distribuição dos sujeitos por área de interesse literário. 

Campos de Interesse Literário Nº de Sujeitos 

Política 07 

Religião 04 

Literatura 06 

Economia 04 

Educação 11 

Filosofia 02 

Psicologia 02 

Tecnologia 02 

Outra (Esportes, Biologia, Antropologia, Artes, Sociologia Publicidades Ecologia, 
História, Geografia, Química, Matemática) 

01* 

* Em virtude das temáticas estarem incluídas na variável “outros” este número corresponde ao sujeito que explicitou a temática.
Assim, cada temática esta vinculada a um único sujeito.  
Fonte: Elaboração da Autora. Teresina, 2006.  

Significa também que sua formação constante é pertinente ao modus operandi do seu 

ofício, que o obriga, contínua e cotidianamente, a buscar formas de renovação profissional, 

transformando-o em um leitor assíduo. Com efeito, ao responder sobre qual e a data do último 

artigo ou livro que leram, muitas das respostas indicaram uma temporalidade atual (hoje, 

agora, ontem, ou esta semana), como bem ilustra esta comunicação: 

Eu estudo diariamente. Se eu passar assim uma semana sem a leitura de um texto na 
minha aula, aquilo já começa a me incomodar. Mesmo que eu esteja de férias eu 
tenho que fazer isso. Eu também já tenho como hábito, eu estudo duas horas 
diariamente (P8). 

A formação continuada do formador de professor, deste modo, está estritamente 

relacionada ao seu fazer pedagógico. Provavelmente nenhum outro ofício exija a leitura diária 

como sedimento. Esta necessidade de atualização e de movimentação entre as diferentes 

esferas do saber revela que, de fato, são intelectuais. Esta conceitualização outorga-lhes o 

papel de profissionais críticos e transformadores, capazes de propagar os esforços por uma 
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educação com base nos valores democráticos (GIROUX, 1997) que pretendam construir um

novo projeto social.

Porém, estes intelectuais se institucionalizaram, são públicos; pertencem a uma 

Universidade Federal. Cumprem horários específicos e desenvolvem um plano de trabalho 

que inclui atividades que vão além do ensino, como expõe o Gráfico 1. Aliás, deste grupo, 

somente 16,6% dos professores entrevistados realizam somente ensino, além das funções

administrativas de coordenação de curso. O restante realiza atividades bastante diversificadas.

Por exemplo: 41.6% participam de Projetos de Extensão; 75% desenvolvem pesquisas acerca 

de sua área de trabalho; 58,3% participam de algum grupo de estudo, e os mesmos 58,3%

pertencem a algum núcleo de pesquisa. Todos são membros de algum Colegiado ou alguma

Comissão, além do Colegiado do Curso que coordenam, e do Conselho Departamental, aos 

quais são, naturalmente, vinculados.

5% 14%

21%

16%
16%

28% Somente Ensino

Projetos de Extensão

Pesquisa

Grupo de estudo

Núcleo de Pesquisa

Membro de Colegiado

 

Gráfico 1 – Atividades Profissionais dos Formadores de 
professores.
Fonte: Elaboração da Autora. Teresina, 2006. 

Segundo estas informações, torna-se possível afirmar os coordenadores das 

licenciaturas da UFPI não fazem só ensinar. Paradoxalmente, também fazem pesquisa e 

extensão (75%), muito embora precisem burlar o tempo para “dar conta” das múltiplas

dimensões de ser formador de professor. Particularmente este grupo pesquisado movimenta-se

dentro de uma outra função administrativa, que é a Coordenação do Curso, cujo exercício é de 

dois anos, podendo ser reeleito, por um processo de escolha democrático. Neste aspecto, além

de ensinar e de cumprir todas as funções da burocratização didática, desenvolver pesquisas e 

projetos de extensão, precisam cobrir uma série de exigências da função de 

coordenador. Entre elas o apoio aos estudantes e aos colegas de trabalho, sem esquecer

funções burocrático-administrativas. O desprendimento afetivo e intelectual, porém, parece 

sobrecarregá-los, uma vez que se expressam reconhecendo excesso de atividades 

administrativas.
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Este profissional que se declara sobrecarregado, que reflete sobre o que faz e tem

consciência de sua função social, retira do seu mundo vivido uma identidade profissional. 

Esta, porém apresenta ambigüidades. Pedimos para que marcassem duas figuras identitárias, 

que melhor definem o formador de professores. As opções que se encontram na Tabela 5, a 

seguir, foram: um professor acima de tudo; um artesão da formação; um técnico da formação;

um artista da formação; um profissional a serviço da política educacional; um 

experimentador; um prático-reflexivo; um pesquisador; um orientador.

          Tabela 5 – Figuras Identitárias dos Formadores de professores. 

Sujeitos 
 

Imagem Identitárias 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
Total 

 
% 

1 Um profissional de
formação

     05 41,7

2 Um professor acima de 
tudo

   03 25

3 Um profissional a serviço
da política educacional

   03 25

4 Um experimentador  01 8,3

5 Um pratico reflexivo   02 16,7

6 Um pesquisador   02 16,7

7 Um orientador         08 66,7

Fonte: Elaboração da Autora. Teresina, 2006.

Um número significativo dos professores (66,7%), distribuídos na Tabela 5, se 

identifica como orientador, prosseguindo por uma segunda identidade, cujo peso é também

relevante; ou seja, 41,7% constituem o profissional de formação. 

Digamos assim eu não quero que o aluno pense como eu penso que ele entenda
como eu entendo [...] Eu quero que ele seja capaz de refletir a situação, de repensar,
questionar [...] Neste caso eu sou um orientador porque exatamente eu estou 
ensinado o rumo, ensinando o caminho, eu estou apenas evitando que ele tenha
desvios que não devem [...] Então neste sentido, eu sou um orientador (P4).

Não obstante o peso destas duas identidades, não se pode negligenciar a freqüência das 

outras imagens identitárias. Duas delas, mantendo peso igual, o que corresponde, 

respectivamente, a 25% das respostas, como ser professor acima de tudo e um profissional a 

serviço da política educacional. Outras duas figuras mantêm um equilíbrio que corresponde a 

16,7% dos professores, definindo-se como prático-reflexivo e também como pesquisadores. 

Apenas 8,3% se identificam como um experimentador. As outras figuras identitárias foram 

marginalizadas. Isso nos leva a interpretar o perfil profissional poliidentitário do formador de



129

professor. Esta foi a mesma conclusão a que chegou Altlet (2003), também na França, no 

contexto da formação continuada à identidade dos formadores de professores. Os resultados 

de sua pesquisa apresentam sinergias com a nossa. Naquele lócus, 65% de seus 117 sujeitos se 

consideram profissionais de formação. No nosso caso, o percentual foi de 66,7%. Porém, 

quanto ao número dos que se consideram um profissional a serviço da política educacional, 

encontramos muita discrepância. Na sua pesquisa, o percentual foi de 8,6%, e na nossa foi de 

25%. O que levou a maior parte do grupo a pensar que, além de orientador, seria um 

profissional a serviço da política educacional? Estaria esta identidade arraigada em uma 

racionalidade cognitivo-instrumental do ofício? Provavelmente não do ofício, mas da função 

técnica que exerce. Como coordenadores, assumem o papel de divulgadores das políticas 

estabelecidas para a formação de professor.  

Por outro lado, este perfil multiidentitário pode ser indício de forte mutação do ethos 

profissional de formação profissional do formador de professor, cuja cultura profissional pode 

estar se transformando, com bem concluiu Lang (2003), ao identificar que a identidade 

profissional está em mutação, em virtude das políticas educacionais. O caso brasileiro 

também não está excluído daí, uma vez que as políticas educacionais são globalizadas. A 

partir da década de 1990, assistimos a modificações profundas no contexto educacional, em 

que a presença de um novo perfil profissional de professores foi baseada no modelo das 

competências, e no movimento do professor enquanto prático-reflexivo e pesquisador.

Diante disto, é natural que a identidade deste grupo tenha sofrido mutações, não mais 

cabendo em seu ethos profissional a identidade única de “professor acima de tudo”. Além 

disso, há também o fato de que, no exercício de seu trabalho, eles desenvolvem intensamente 

a função de orientar alunos de graduação e de pós-graduação. Nesta pesquisa, identificamos 

alguns tipos de orientação que os professores desenvolvem. Por exemplo, 58,3% deles 

realizam orientação de monitoria; 33% trabalhos de iniciação científica; 41.6% Trabalhos de 

Conclusão de Curso e Orientação de dissertação; e 16.6% Projetos de Iniciação Científica 

(PIBIQ e FAPEPI).

Porém, a identidade profissional do grupo pesquisado repousa na docência, não 

apresentando ambigüidades quando se faz conexão com a profissão e o lócus onde é 

desenvolvida. Questionamos se eles se identificavam como um professor universitário ou 

como profissional da área que ele foi formado; por exemplo, um educador físico ou um 

biólogo. À exceção de dois que se identificam como pesquisadores, o restante do grupo 

reporta-se ao seu ideário profissional de professor universitário, legitimando sua formação 

inicial, para enfatizar que é um professor universitário, conforme alguns depoimentos 
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apresentados: “Sim. Sou professor universitário; fiz licenciatura (P5)”. “Eu sempre fui uma 

professora universitária (P11)”. 

Nossos resultados diferem dos de Zabalza (2004), quando teoriza sobre a identidade 

profissional dos docentes universitários no contexto espanhol, sendo que a maioria deles 

atrela sua identidade no conhecimento de sua especialidade e não na docência, como é o 

nosso caso. Isso quer dizer que no contexto investigado há uma identidade bem definida, o 

que é favorável, uma vez que há constituição de uma profissão. Para o autor, a indefinição 

profissional favorece a indefinição do professor universitário, um dos aspectos mais críticos 

da profissão dos professores em todos os níveis de ensino. 

Se a identidade dos professores formadores é poliidentitária, o mesmo ocorre com as 

competências que eles acreditam ser exigidas para a função de um formador de futuros 

professores. Os professores reconhecem, em sua grande maioria, que um formador de 

professores deve ter o domínio do conteúdo (75%), como descreve a Tabela 6. Porém, é o 

domínio pedagógico lado a lado com a autonomia intelectual que concentra 100% dos 

professores. 

           Tabela 6 – Competências exigidas para o Formador de professor. 

Competências do Formador de professor Sujeitos % 

1 Domínio de conteúdo amplo e ser profunda nas suas colocações 10 75 

2 Domínio Pedagógico: transposição didática, integração de conteúdos 
específicos e pedagógicos , métodos e técnicas (tecnologias) 

12 100 

3 Estar atual, atento as mudanças e interagir com o ambiente 04 33,3 

4 Preocupação com a formação prática dos alunos (mostrar, contextualizar a 
importância das atividades)  

02 16,7 

5 Experiência 01 8,3 

6 Competência de desenvolver novas competências (criatividade)  lidar com 
as dificuldades que vão surgir 

02 16,7 

7 Competência de orientar (saber ouvir, ser conselheiro, paciente, 
incentivador) 

04 33,3 

8 De pesquisador, ter boa formação na área de pesquisa (Métodos 
investigativos)  

04 33,3 

9 Valores da sociedade democrática  02 16,7 

10 Compreender o papel social da escola 02 16,7 

11 Autonomia intelectual (gerenciamento de sua formação) 12 100 

Fonte: Elaboração da Autora. Teresina, 2006. 

O domínio pedagógico inclui tanto os conhecimentos de fundamentação pedagógica 

(teorias) como métodos e técnicas de ensino, além da transformação didática (que para nós é 

transformação dos conteúdos, para ser transmitidos, saber transmitir). Isso sinaliza que para 
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ser professor não basta conhecer o conteúdo da matéria que ensina e transmiti-lo para seus 

alunos. Esta forma tradicional de pensar, já analisada por Gauthier et al. (2003), reduz à 

atividade educativa a apenas uma dimensão, necessária e evidente, mas não suficiente para 

captar a natureza do ofício.  

Depois delas, disputam lugar mais três competências. As competências de orientar

(saber ouvir, ser conselheiro, ser paciente e incentivador) sinalizam competências que vão 

além das técnicas e dos conteúdos ou das políticas. Esta é uma competência que revela a 

competência listada por Delors (2001), qual seja, saber conviver, e ela consiste em uma das 

atitudes essenciais do professor. A competência de pesquisador (domínio de métodos 

investigativos) foi atribuída por um terço dos sujeitos (33, 3%), o que revela que há uma 

tendência evolutiva das competências exigidas para um formador de professor, para além de 

conteudista (modelo academicista), debatida por Tardif (2002) e Pimenta (2002). 

Percebemos que concorrem, igualmente, a outro lugar no ranking das competências: a 

preocupação com a formação prática do aluno; a competência de desenvolver novas 

competências e de desenvolver valores inspiradores da sociedade; e compreender o papel 

social da escola também disputa o quarto lugar da referida lista (16,7%). O certo é que a 

experiência não foi considerada como uma competência significativa (apenas 8,3%). Os 

professores parecem não crer em um ofício apenas de prática sem teorias ou provavelmente a 

idealizem apenas como uma das fontes de competências do professor. De fato, são os saberes 

de experiência que formatam a ação individual do professor; são eles que sedimentam os 

saberes tácitos que ele faz uso para resolver situações práticas de sala de aula.  Mas, se o 

professor não se considera reflexivo ou investigador de sua ação e provavelmente seja 

somente usuário do conhecimento dos outros93, não valorizaria a experiência como uma 

competência. A idéia de competência aparece ainda respaldada por uma racionalidade 

técnica/teórica.

Quando solicitados a descrever sua prática, 91,7% admitiram ser investigativa.  

Pelo caráter da prática educativa, onde o professor esta sendo aprendendo, buscando 
novas técnicas na interação com os alunos, com os colegas, os servidores e a 
instituição. Isso é uma prática investigativa (P7). 

Sim estou sempre em busca de novas saídas para melhorar meu trabalho... 
Infelizmente a sociedade não reconhece o valor da educação em nosso país. Por isso 
estamos em greve (P1). 

De modo geral, caracterizam a prática investigativa como inerente à prática 

93 Com bem diz fala do professor n. 12: “o formador de professor deve ter competências de orientador e não 
piloto de livro didático!”. 
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pedagógica de qualquer professor, seja porque eles precisam conhecer e se aprofundar na 

disciplina que ensinam, seja em função da orientação que fazem junto aos alunos. Ou, até, 

pelo simples fato de gostar muito de pesquisa e obter soluções para problemas ambientais 

verificados em laboratório (modelo das ciências naturais). 

O fato é que a caminhada de professor o faz trilhar os caminhos da investigação, sem a 

qual ele se cristaliza, cai na doutrinação, no anacronismo. Nesta perspectiva, há evidência de 

preocupação dos professores formadores com seus alunos, o que nos impele a interpretar, 

diferentemente de Mello (2001) e Sacristán (1998), que os professores universitários estão 

mais preocupados com suas investigações do que com os alunos. Pode até ser que os 

professores universitários de outros cursos da UFPI e até mesmo das licenciaturas tenham este 

perfil delineado por estes autores. Mas não os professores que, nos dias atuais, encontram-se 

na função de coordenadores das licenciaturas, que também são professores universitários.

Ainda que suas condições concretas de trabalho sejam precárias,94 configurando a 

crise por que passa a Universidade pública brasileira, tão bem explicitada por este 

depoimento, e que mostra a travessia desta crise estrutural (CARVALHO, 2006):

Sabe-se, embora muitos não queiram admitir, que a Universidade Pública brasileira 
encontra-se em crise, não cumprindo satisfatoriamente seus objetivos: Ensino, 
pesquisa e extensão. Em Universidades como a UFPI, inscritas numa realidade 
social de carência, teria muito a oferecer (além da qualificação da mão-de-obra). 
Como os recursos disponíveis não chegou efetivamente aos cursos, então generaliza-
se precariamente o ensino clássico de sala de aula, ficando em segundo plano ou em 
escala reduzida a pesquisa e a extensão. Verifica-se em todos os setores, limitando, 
desta forma, a capacidade de produzir do corpo de professores (P6). 

Não obstante todo este contexto político, social e institucional, a forma como, muitas 

vezes, os formadores de professores sentem-se ilhados dificulta, mas não é empecilho de se 

realizar um trabalho de excelência, marcado sempre pela inovação. A inovação não se refere 

aqui a uma experiência inédita, mas sim a uma experiência nova para o formador de 

professor. Podemos citar como exemplo a introdução de atas na prática pedagógica, em que o 

aluno deve produzir para cada aula e apresentar na aula seguinte, como bem faz o “P4”. A 

noção tem sentido por ser muito mais aliada ao desejo de mudança, à ruptura de conceitos, e à 

intencionalidade que o professor tem de melhorar sua prática (LEITE, 2001). A precariedade 

94 Entre os itens listados com maior freqüência, identificamos a carência de recursos tecnológicos (fax, telefone, 
e outros relacionados às novas tecnologias, como o computador). Em seguida, a precariedade é traduzida pela 
ausência de espaço físico, seja um local para atendimento individualizado do aluno (geralmente, no mínimo dois 
docentes compartilham a mesma sala) ou laboratórios. Há também o excesso de atividades administrativas e 
burocráticas; a falta de recursos humanos (profissional de apoio), a remuneração docente e a precariedade das 
atividades científico-culturais no âmbito da instituição. 
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– expressa no pensamento dos professores de suas condições de trabalho – constitui um 

desafio a mais para os professores formadores, atitude típica da fase da diversificação e da 

experimentação encontrada por Huberman (2002). Tanto é que, à exceção de dois professores, 

todos conseguem relatar uma experiência inovadora de resultados. “Sim. Eu estou sempre em 

busca de novas saídas para melhorar meu trabalho [...]” (P1). 

Diante desta realidade socioprofissional inserida em um contexto mais amplo, cujas 

instâncias passam por crises profundas, seja na política, na economia, na educação, na ética 

seja na própria educação, qual seria a definição mais próxima do formador de professor de 

professores? A incipiente literatura nos oferece um conceito de professor universitário que, 

talvez, possa ser estendido ao formador de professor. Entretanto, procuramos construir um 

conceito concreto; sentido e vivenciado, pelos próprios formadores. Procurando um conceito, 

na sua via oblíqua, identificamos o objetivo da ação do professor em foco que é: formar 

competências no aluno para que possa se posicionar diante das situações da vida (pessoal e 

profissional), isto significa prepará-lo para o exercício da reflexividade, da criatividade e da 

cidadania. Significa igualmente o entendimento de que, para alcançar este objetivo, eles 

próprios deverão fazer uso de suas competências. Dito de outra maneira, os professores 

formadores acreditam que são as suas competências que fomentarão o desenvolvimento das 

competências em seus alunos. Este mesmo fato foi mencionado no trabalho de Lang (2003), 

sobre as representações que os formadores de professores têm de seu ofício na França.  

Encontramos também o sonho trivial destes formadores interposto na esperança que o 

aluno deixe de ser discípulo para ser mestre, superando assim o formador de professor para 

formar melhor as futuras gerações. A tarefa é, de fato, tão grandiosa que pode parecer utópica, 

mas é altruísta, porque requer mesmo um alto investimento afetivo e um perfil profissional 

permeado de variadas competências, em que a responsabilidade95 constitui-se o carro-chefe.

[...] se o professor formado peca na missão de formar, ele acaba comprometendo aí 
um segmento [...] Ele tem responsabilidade muito grande nesta cadeia [...] se existir 
alguma deficiências aí [...] e a gente não tem condições materiais, nem econômica, 
nem de tempo e espaço para cumprir totalmente. Tem que ser consciente do que faz 
(P6). 

Ilustramos com as falas dos professores supracitados porque foram os únicos discursos 

que mencionaram obstáculos inibidores da realização do objetivo de formar futuros 

professores, colocando os limites como condições materiais, pessoais, históricas e políticas. 

Ao mesmo tempo, a reflexão destes sujeitos mostra a insatisfação com o contexto 

95  “Situação de um agente consciente com relação aos atos que ele pratica voluntariamente” (FERREIRA, 
2003). 
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profissional96 e as conseqüências disto para a sociedade. Porém, sempre, remetendo a causa 

ao lócus externo.

Contudo, foi a sinergia racional de 84,3% dos sujeitos que tornou possível a 

composição de um perfil para o formador de professor de professores, na perspectiva dos 

coordenadores das licenciaturas. 

- Ser responsável, reto no seu caráter (seriedade), disciplinado, reflexivo e criativo.

- Ser preocupado com sua formação e a formação do aluno. 

- Ser ético, respeitando a si mesmo e também o aluno.  

- Ser um bom profissional; ser espelho (exemplo) para o seu aluno. 

- Ser consciente de sua força no social e da contribuição com a formação em nível de 

conhecimento, de ações, e em nível de atitudes. 

- Estar atento ao contexto, às mudanças, ao aluno. 

- Ser crítico. 

- Ser inteligente, competente e, sobremodo, transformador. 

- Ser um educador.97

A tarefa de formar futuros professores constitui um grande desafio social, moral, 

afetivo e intelectual, cujas competências não se restringem ao conhecimento de conteúdos 

específicos ou pedagógicos. De fato, como bem definem Therrien, Mamede e Loiola (2005, 

p.8):

[...] o professor ou a professora não se limita apenas a aplicar técnicas objetivas em 
sala de aula. O ensino, enquanto trabalho humano realizado com humanos, sobre 
seres humanos e para seres humanos exige a construção de relações interpessoais e 
coletivas, exige igualmente a realização de atividades constantes de orientação, de 
retroação e nenhum programa ou organograma é capaz de contemplar todas as 
atividades a serem desenvolvidas. 

Por este motivo, o perfil desenhado pelos próprios metaformadores comporta os 

elementos de sua personalidade dirigidos ao seu objeto de trabalho, que é o aluno, tornando 

tênue qualquer conteúdo. Nele estão inscritos traços da personalidade e explícitos valores e 

atitudes imbricados no ato de formar. É verdade que, muitas vezes, eles são tácitos, porém, 

permeiam toda a prática educativa. Mas sem a presença deles não se forma, somente se 

instrui. Formar:  

[...] é muito mais que treinar o educando no desempenho de habilidades, exige um 
rigor ético [...] O preparo científico do professor ou da professora exige retidão ética. 

96 No momento em que realizávamos a pesquisa de campo foi deflagrada a greve das universidades que se 
alongou por mais de três meses. 
97 Muitos deles colocaram que o sentido de educador era usado nos termos a que Paulo Freire se refere. 
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É uma lastima o descompasso entre aquele e esta. Formação científica, correção 
ética, respeito aos outros, coerência, capacidade de viver e de aprender com o 
diferente, não permitir que o nosso mal-estar pessoal ou a nossa antipatia em relação 
ao outro nos faça acusá-lo de que não fez são obrigações a cujo cumprimento 
devemos humildes, mas perseverantemente nos dedicar (FREIRE, 1996, p.16). 

O caráter ético e deontológico manifesto nas definições dos sujeitos admite o formador 

de professor como um ser comprometido, responsável e vigilante de suas estratégias de ação, 

para não transgredir os limites daqueles com quem interage, seja o aluno, sejam seus pares. 

Ao traçar seu próprio perfil nos contornos do modelo freireano, podemos observar 

que, apesar de os professores priorizarem o domínio de conteúdo (Tabela 6) como a segunda 

competência necessária para o formador de professor, sinalizando uma racionalidade 

pedagógica tradicional academicista, inclinam sua reflexão muito mais baseada no enfoque da 

racionalidade crítica. Nele a educação prima pela formação de um cidadão consciente e 

crítico, desmistificando as contradições de um sistema capitalista (ALVES, 2002). 

Estes formadores, à primeira vista, tornaram-se professores por acaso. Quando se 

aproximaram do ofício,98 logo se apaixonaram, colocando no componente emocional (afetivo) 

a maior razão de ser de sua profissão.  

Eu vim para passar uma temporada e me encantei, me apaixonei pela sala de aula 
[...] Quando vejo meus alunos... Eu me sinto uma pessoa a amada [...] E aí a gente 
quando tem amor por aquilo que faz, tudo que a gente faz... Pode ser um traço, por 
mais simples que seja [...] Uma palavra [...] A gente faz bem feito [...] Então eu me 
sinto uma pessoa feliz, realizada e dedicada (P2). 

Ou também um componente artístico aflorado pelo talento individual com que 

demonstram a dinamicidade do seu fazer, sinalizado através da fala do Professor 1:

Eu nunca pensei em ser professora eu acho que nasci para isso e não sabia. Eu to 
realmente apaixonada pelo trabalho, porque é muito bonito trabalhar com pessoas, 
apesar de ser difícil. Acho que educação é a área mais difícil. Você vê pelo seu filho. 
Educar é difícil é demais! (P1). 

O lado pessoal e afetivo tem desenhado a estética do discurso dos professores quando 

apresentam as motivações para ser professor.99 As motivações para continuar a sê-lo centram-

se na realização profissional, no gosto de ser professor. Porém as razões são diversas. As 

primeiras experiências como professor, o convívio com os alunos; as opções políticas 

98 Lembro-me de uma professora que fez uma analogia entre a bebida e a educação. A gente tem a idéia de tomar 
um aperitivo, mas logo se vicia. 
99 Embora possa correr-se o risco de excesso sentimental, os discursos são, de fato, emocionantes pela forma 
apaixonada com as quais rememoram suas experiências e declaram com determinação o seu ser professor. Não 
podemos deixar de dizer que seus discursos também nos contêm.
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ideológicas, sobremodo para os que iniciaram no tempo da ditadura militar, como é o caso a 

seguir:

Eu fazia Economia [...] Mas eu achava que deveria fazer Geografia porque a gente 
tinha um campo amplo para ser discutido [...] Se eu chegasse na sala de aula e os 
aluno me ouvissem eu já estava satisfeito [...] Havia uma descaracterização completa 
e ai fui ministrar ainda aulas nas escolas tradicionais onde estão as elites e fazer eles 
me ouvirem [...] Foi e é uma missão ideológica [...] (P6).  

O amor pelo que faz, o reconhecimento pelos alunos, sentir-se exemplo, sentir-se 

olhado, sentir-se, vivo, e sujeito, descobrir a relevância do seu papel social, como bem declara 

o Professor 10, são fontes de motivação e satisfação profissional. 

Primeiro foi a substituição do ministério [...] (Este professor foi seminarista e 
desistiu para fazer seu Curso de Licenciatura).  Mas, depois com o passar do tempo 
eu fui verificando [...] Descobrindo a importância, o papel que a gente tem na 
formação da sociedade [...] Na formação das pessoas e isso invés de obrigação 
transformou-se em prazer, eu sinto prazer em dar aulas [...] Em realizar o meu 
trabalho e a partir dai eu passei a ter o prazer de dizer que era professor [...] Eu sou 
professor [...] Isso é o que me garante no meu dia-a-dia. 

Tais motivações pertencem à trajetória individual e profissional de cada um, 

contribuindo para a elaboração da identidade profissional, favorecendo o auto-

reconhecimento do ofício. Por outro lado, tais motivações constituem fonte de busca de 

aperfeiçoamento pessoal, profissional e social. Vê-se que, mesmo com as adversidades do 

ofício e das condições de trabalho que vivenciam, o formador de professor está satisfeito com 

a escolha da profissão. Provavelmente porque, identificando-se como profissionais 

transformadores, tem esperança de mudanças neste quadro (profissional). Este status social 

decorre de suas convicções de que sua profissão constitui um meio de modificação das 

incongruências de seu próprio trabalho, cuja repercussão na sociedade tem grande impacto. 

Ao tempo que transforma suas condições de trabalho, maior possibilidade oferece ao aluno, 

objeto de seu trabalho, de se formar melhor para formar futuras gerações e, com isso, estará 

colaborando para transformar todo um contexto social.  

Com base nestas considerações, já podemos definir o formador de professor sob dois 

planos. Primeiro, o plano humano exibe um perfil profissional para cumprir tal missão: ser

educador. Apaixonados por seu trabalho, estes profissionais encontram motivações na 

realização profissional, no gosto de ser professor; no amor pelo que faz e no reconhecimento 

pelos alunos. Nele incluem-se as dimensões da personalidade, os valores, a ética, a 

criticidade, a inteligência, a autonomia e a consciência de seu papel social e transformador. 

Com este design, sinalizam que, mais que o domínio de conteúdo específico ou pedagógico, o 
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saber ser guiado pela ética e pelo bem-querer, talvez seja a competência a primeira ordem 

para o formador de professor. 

Segundo, no plano técnico (conceitual), podemos deduzir um conceito de formador de 

professor como um intelectual criativo, crítico, ético, consciente, comprometido, responsável, 

e transformativo, cujas competências expressam um conjunto de saberes. Estes saberes 

incluem o saber (conteúdos específicos e pedagógicos), o como fazer (metodologia e 

instrumentos), o porquê fazer (razão), mas também implica um saber ser (postura 

profissional). Tautologicamente são professores que têm um comportamento moral e ético, 

que valorizam e amam a profissão, que planejam suas atividades, que são efetivamente 

profissionais. E, embora vivenciem condições de trabalho às vezes precárias, apostam no seu 

potencial intelectual e criativo. São, portanto, intelectuais reflexivos, investigativos e 

transformadores.

5.2 Considerações finais 

Construir o perfil de um sujeito que tem sido pouco estudado é uma tarefa difícil, 

porque nem sempre dentro de um programa de pesquisa se abrange a totalidade de variáveis 

que possam auxiliar em um desenho. Estes foram os nossos limites. Nossas possibilidades 

colaboraram para conhecer a identidade dos formadores de professores que coordenam os 

Cursos de Licenciatura na UFPI. Na oportunidade, construímos o conceito e o perfil de 

“formador de professor” a partir da autodefinição dos sujeitos. Em seguida, fazemos uma 

síntese dos principais pontos: 

- São professores muito experientes, uma vez que 91,6% estão inclusos na categoria 

que varia de 20 a 25 anos de tempo de serviço. 

- Têm formação profissional consistente, tanto pela diplomação como pela 

experiência. Portanto, de excelência. 

- Cumprem horários específicos e desenvolvem um plano de trabalho que inclui 

atividades que vão além do ensino. Além de cumprirem as atividades de cunho 

burocrático, peculiares à função em exercício, a maior parte do grupo desenvolve 

pesquisa e projetos de extensão.

- São leitores assíduos e atuais, podendo ser caracterizados como estudiosos, 

intelectuais inovadores.

- Detêm a autonomia pela gestão de sua formação, o que os impulsiona à participação 

ativa em eventos Científico-Culturais ou Congressos para enriquecimento do seu 

Curriculum Vitae.
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- São também leitores críticos e reflexivos. Ao avaliar os aspectos positivos e 

negativos do seu processo formativo, tomam como parâmetro o seu formador de 

professor, seu perfil e sua forma de gestão. Com base no modelo elaborado, procuram 

imitá-lo ou rejeitá-lo completamente, legitimando sua formação inicial.  

- Como formadores de professores, mesmo sendo afiliados a áreas distintas, valorizam 

o saber pedagógico, entendendo, no seu processo formativo, as disciplinas 

pedagógicas como as mais significativas para o seu trabalho de professor.

- A identidade profissional é muito definida quando relacionada ao lócus de trabalho. 

Ela está constituída e repousa na docência. Os formadores de professores se 

identificam como professores universitários.   

- As competências que eles acreditam que a função de um formador de futuros 

professores requer são o domínio pedagógico e a autonomia intelectual; o domínio do 

conteúdo revelando uma tendência evolutiva na composição das competências 

exigidas para um formador de professor para além do modelo academicista ou 

tecnicista (de especialista).  

- Desenvolvem uma prática investigativa inovadora e com resultados positivos. Isso é 

pontual na medida em que, investigando sua ação, deixa de ser reprodutor de 

conhecimentos dos outros e exercita seu papel transformativo.  

- O objetivo de seu trabalho é formar competências no aluno para que se possa situar 

diante das situações da vida (pessoal e profissional), ter autonomia. Esta compreensão 

também nos levar a deduzir que o modelo das competências, auspiciado pelo MEC, já 

está sendo posto em ação, pelo menos para este grupo. E isso é positivo, na medida em 

que formar o professor para o grupo significa preparar para o exercício da 

reflexividade, da criatividade e da cidadania, para que possa se emancipar, deixando 

de ser discípulos para também serem mestres.   

- A postura de educador destes profissionais (eticidade, criticidade, inteligência, 

autonomia e consciência do seu papel social) é a de um intelectual inovador, crítico, 

reflexivo, ético, consciente, comprometido e transformativo. Este conceito é 

decorrente de uma racionalidade pedagógica crítico-emancipatória percebida no 

discurso dos grupos. 

E aqui retomamos Paulo Freire, para dizer que um educador possui competências 

profissionais, no sentido de estar cientificamente fundamentado, seja nos saberes específicos, 

seja nos saberes pedagógicos, seja na compreensão do que seja a educação e de sua ideologia. 
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Neste aspecto, Lawrence Stenhouse afirma que “em linha teórica mais reflexiva as 

características do profissional pleno são: a capacidade para o desenvolvimento profissional 

autônomo mediante uma análise sistemática, o estudo do trabalho de outros professores e a 

comprovação de idéias mediante procedimento de investigação” (STENHOUSE, 2004, p. 

197).100

Porém, pensamos como Sacristán (1999) que a ação pedagógica não pode ser 

analisada do ponto de vista instrumental, uma vez que o professor é humano. É gente, 

complementa Freire (1996), elencando outra serie de competências como a generosidade, a 

eticidade, a intervenção, a criticidade, o comprometimento, a autonomia, a liberdade, a 

autoridade, a tomada de decisão, a consciência, o saber ouvir, o saber dialogar e o bem-querer 

dos estudantes (tão bem expresso nos depoimentos dos sujeitos) que, igualmente, compõem as 

bases do ser educador.

Na perspectiva da Teoria Crítica, estas competências (técnicas, humanas e políticas) 

vão autorizá-lo a selecionar estratégias necessárias para formatar uma prática de formação 

fundamentada em uma práxis criativa, orientada pela criticidade e pela dialética, dimensões 

vitais para o aluno – futuro professor – e para ele próprio enquanto formador. E assim ele 

estará personalizando a racionalidade pedagógica de seu trabalho, revelando uma 

epistemologia da prática decorrente de uma cultura profissional, cujo ethos é construído com 

o outro e para o outro. 

Por esta razão, entendemos que não basta somente identificar quem é o formador de 

professor ou defini-lo teoricamente, para entender a epistemologia de sua prática. Mais que 

isso, faz-se necessário mergulhar no universo de sua prática educativa, por razões que eles 

demonstram em suas ações, a ecologia de classe, procurando interpretar a racionalidade 

pedagógica de sua prática. É este o sentido do Capítulo a seguir. 

100 Tradução de Alarcão (2001). 



140

6 A RACIONALIDADE PEDAGÓGICA DA AÇÃO DOS 

PROFISSIONAIS FORMADORES DE PROFESSORES  

Este capítulo, ao buscar o fundamento e o sentido das ações dos formadores de 

professores, na expectativa dos coordenadores, identifica metodologias de ação e formas de 

intervenções em situações interativas, ou seja, o modus operandi de sua prática educativa, 

através da reflexividade. Porém, seu objetivo é analisar a racionalidade pedagógica que 

articula o saber do formador de professores, dando sentido e direção a sua ação. Ao realizar 

este feito, identifica as concepções de aluno, professor, ensino, aprendizagem, educação e 

conhecimento, que fundamentam esta racionalidade. Evidencia também o perfil do futuro 

professor que está sendo formado pela UFPI, concebido por estes profissionais. Para tanto, à 

luz dos referenciais utilizados, parte da análise dos accountability, isto é, dos elementos que 

constituem a ação cotidiana do trabalho docente, determinados pelos eixos da gestão da 

matéria e da gestão de classe. No primeiro eixo, toma como categorias centrais o sentido da 

disciplina; as competências situadas na prática; os fundamentos do planejamento; os 

fundamentos para a escolha de atividades; as mais utilizadas; como avalia a aprendizagem e 

sentido da avaliação. No final, apresenta uma síntese dos principais reflexões feitas sobre 

estas categorias, procurando interpretar a racionalidade evidenciada. No segundo eixo, 

procede da mesma maneira, tocando as categorias principais da gestão da interação; quais 

sejam: manter ambiente de sala de aula favorável à aprendizagem; transformação da matéria; 

abordagem de conteúdos; envolver os alunos na realização de atividades; controle das 

atividades e razões para suas ações em sala de aula. Para concluir esta parte resume as 

reflexões realizadas sinalizando a racionalidade pedagógica apontada por elas. Identificada a 

racionalidade pedagógica presente nos dois eixos, um tópico distinto analisa as concepções do 

ofício que a configuram no sentido de corroborá-la. A fruição da epistemologia da prática, 

presente nas concepções centrais do ofício, permite a descrição do perfil do futuro professor 

delimitada pelas dimensões técnico-profissionais, humana e política, em outro tópico. Um 

último tópico desenha e explicita a racionalidade pedagógica da práxis profissional dos 

profissionais que formam professores e coordenam os Cursos de Licenciaturas na UFPI.  
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6.1 A racionalidade pedagógica da gestão da matéria

Para analisar a racionalidade pedagógica da ação destes profissionais, foi preciso 

adentrar pelas funções pedagógicas do trabalho docente, que é a gestão da matéria e a gestão 

de sala de aula. Ambas, conjuntamente, são responsáveis pelo desenvolvimento dos princípios 

epistemológicos, sociais e psicopedagógicos presentes na ação educativa. Ao princípio 

epistemológico é atribuída a orientação, a seleção e apresentação dos conteúdos. Ao princípio

social estão alocadas as ideologias, as visões de sociedade e a relação estabelecida entre 

professor e aluno. E, ao princípio psicopedagógico são imputados o modelo do processo de 

aprendizagem, as rotinas de atividades propostas, as formas de comunicação, a motivação, as 

regras estabelecidas entre alunos e professor (SACRISTÁN, 1998). 

Embora ambos os conceitos sejam interconexos e se diluam na prática educativa, para 

facilitar sua compreensão, preferimos separá-los para, em primeiro lugar, analisar a 

racionalidade pedagógica da gestão do conteúdo, e, posteriormente, compará-la a que será 

expressa na gestão de interação de sala de aula. A gestão da matéria refere-se a administração 

de um programa de ensino construído pelo professor, em consonância com o currículo do 

curso a ser compartilhado com os alunos. Este conceito remete ao planejamento do conteúdo, 

das atividades e às formas de avaliação. Trata de um conjunto de decisões, a priori, que o 

professor precisa tomar para idealizar sua disciplina e, conseqüentemente, suas ações 

pedagógicas. Ela enceta mesmo antes do primeiro contato com os alunos e implica em uma 

série de variáveis que, diretamente, influenciam a aprendizagem. Assim conceituada, a gestão 

da matéria nos serve de apoio para entender a razão do programa de ensino da disciplina, os 

fundamentos e o sentido suas ações pedagógicas.  

Sob este aspecto, tomamos como referência para sua análise alguns indicadores, 

expressos na Figura 6, a seguir; quais sejam: 1 o sentido da disciplina; 2 Competências 

situadas na prática; 3 Fundamentos do Planejamento; 4 Fundamentos para a escolha de 

atividades; 5 Atividades que mais utiliza; 6 Como avalia a aprendizagem; 7 Sentido da 

avaliação.

A gestão da matéria começa pelas reflexões acerca da delimitação da disciplina no 

interior do curso e do que se vai ensinar. Em vista disso, a nossa primeira idéia foi identificar 

qual a razão de ser da disciplina que o formador de professor ministra, ou seja, o sentido que 

ela tem para o Curso de Licenciatura ou qual a importância para o futuro professor 

desenvolver seu trabalho. Quisemos saber o sentido da disciplina, para entender o sentido 

geral da prática de formação de professores no contexto investigado, porque a partir dele é 
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que se desencadeiam as ações do processo formativo. Nossa metodologia de análise descreve

as categorias encontradas para cada indicador, fixando a atenção na que apresenta maior peso, 

ou seja, maior freqüência de respostas. Muitas vezes, porém, foi preciso comparar uma e outra 

categoria para interpretar a racionalidade pedagógica manifesta em um determinado

indicador. Ressaltamos, quando colocamos as falas tal como foram proferidas, com os

respectivos silêncios e pausas naturalmente compreensíveis na comunicação oral; em

algumas, houve necessidades de esclarecimento. E assim procedemos, colocando entre 

parênteses o sentido por nós interpretado no momento da fala. 

 

   

Figura 6 – Elementos de Análise da Gestão da Matéria.

Fonte: Elaboração da Autora. Teresina, 2006. 

Quando questionados sobre o sentido da disciplina, os sujeitos apontaram quatro 

sentidos, tais como: o eixo de ligação entre várias áreas do conhecimento; desenvolver 

competências profissionais e pessoais; e formar para a pesquisa.  Porém, o sentido de formar o 

professor na perspectiva desenvolver competências profissionais é o mais enfatizado (75%),

sobremodo no que toca à unificação dos saberes disciplinares e os saberes da educação

(prática), conforme apresenta o Gráfico 2. 
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Gráfico 2 – Sentido da Disciplina.
Fonte: Elaboração da Autora. Teresina, 2006.

O sentido está vinculado ao currículo e expressa seus objetivos, que, em consonância 

com as novas orientações para a formação do trabalho docente, estabelece intercâmbio entre a 

teoria e a prática com o fim de formar competências.

Ai o objetivo desta disciplina, a importância dela dentro do currículo é fazer este
trabalho de exatamente diminuir o distanciamento (entre os conteúdos específicos e 
os pedagógicos. Na realidade, casar o conteúdo de física com o conteúdo de
educação. O aluno começa a fazer já aqui e vai continuar lá no estágio. Quando ele 
for fazer a avaliação, por exemplo, ele já vai ter a prática; se trabalha com a 
metodologia, o uso de tecnologias (P5).

Note-se aqui a preocupação com a conexão do conteúdo da educação e da área 

específica, ou seja, no como fazer e no que fazer, apontando as competências necessárias.

As competências profissionais foram caracterizadas pelos saberes específicos do curso

e de cada disciplina, os saberes pedagógicos (a transformação didática e os fundamentos da 

educação) e os saberes técnicos como a relevância do laboratório para a instrumentalização de 

práticas, o uso de metodologias (procedimentos) e de tecnologias (recursos audiovisuais). Isto 

significa que o formador de professores tem a consciência de que sua disciplina tem como 

objetivo fornecer subsídios teórico-metodológicos para o futuro professor. Tal fato configura-

se positivo. Mesmo que haja ainda unificação dos alunos no interior das disciplinas ofertadas,

tanto para os cursos para bacharéis quanto para os licenciados, pode ser o início do fim da

caracterização tradicional de um modelo esgotado de formação docente como apenas um 

apêndice dos cursos do bacharelado.  

Naturalmente, em vista da adaptação dos cursos de licenciatura ao novo projeto de 

formação docente com orientações claras sobre o perfil do professor reflexivo e pesquisador 
101 de sua prática, encontramos referência do eixo da pesquisa como competência profissional. 

101 Resolução n. 01 do CNE/CP, de 18/02/200 no artigo 2º, Inciso IV, está disposto ”que a formação para o 
trabalho docente deverá ser orientada para o aprimoramento da prática investigativa” e respectivamente, Art. 4º e 
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Destes mesmos professores 33,3% acreditam que o sentido de sua disciplina é formar o 

pesquisador, possibilitando-lhe a aquisição de conhecimentos específicos que fazem ponto 

com outras áreas do conhecimento. Estes sujeitos estão convictos de que não dá para dissociar 

o professor do pesquisador, pois formar um pesquisador é eminentemente formar um 

professor, como forma de superar a reificação da imagem tradicional de professor como 

detentor do saber.

Eu acho que a competência do pesquisador. É essa a minha meta é que este 
professor seja aquele que não só domina o conteúdo da sua área, mas, sobretudo 
aquele que saiba instigar os alunos a busca do conhecimento novo, não é? Quer 
dizer, que ele seja este professor que busque constantemente esta qualificação e este 
aperfeiçoamento. Na verdade, a idéia, o tempo todo, é desconstruir a imagem de um 
professor cartesiano que reproduz o conhecimento, que domina o saber, aquele que é 
dono do conhecimento (P7).   

Porém, a formação para a pesquisa referida por esta pequena parte dos sujeitos não é 

centrada na prática de ser professor, é voltada para os conhecimentos específicos da disciplina 

(modelo bacharelado). E isso, apesar de não implicar formação reflexiva sobre a própria 

prática docente, tem a vantagem desenvolver outras competências, como a criatividade e a 

autonomia; e formar hábitos de curiosidade epistemológica, isto é, busca constante de novos 

conhecimentos. 

A gente passa informação pro aluno ter um pouco de conhecimento e a partir daí e 
incentivar que ele mesmo vá buscar outras informações capaz de melhorar [...] A 
gente na universidade da o pontapé inicial para incentivar ele pesquisar, ir atrás, não 
ficar dependendo do que o professor faz em sala de aula [...] (E assim desenvolver) a 
autonomia, a criatividade. Eu pelo menos, cultuo forçar o aluno a dar uma resposta 
[...] Dá a vara e ensina a pescar. A gente também não fica só jogando, jogando, o 
assunto para ele. Agora, a gente espera que ele, a partir daí, também tenha uma 
resposta [...] Venha também para discussão do assunto (P3). 

Ao refletir sobre as competências de suas ações que podem formatar a prática 

pedagógica e ajudar o aluno a construir-se, o grupo de professores formadores corrobora o 

sentido da disciplina para o curso, que é formar o professor, conforme apresenta o Gráfico 3. 

Inciso V. Parágrafo Único, que a aprendizagem deverá ser orientada pelo princípio teórico-metodológico da 
ação-reflexão-ação, onde a resolução de problemas é a estratégia didática privilegiada (BRASIL, CNE, 2002). 
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 Gráfico 3 – Competências situadas na pratica de formação para o trabalho docente.
Fonte: Elaboração da Autora. Teresina, 2006. 

Notamos que quando estas competências são diretamente situadas na prática, voltam-

se para a formação do professor. Tanto que, dentre as competências mais citadas, situam-se as 

de domínio, gestão de conteúdo e de sala de aula (91,7%). 

A postura dele em sala de aula, eu bate muito nesta técnica, o domínio dos
conteúdos... As competências técnicas de ensino não como um fim, mas como um
meio para que o conteúdo seja trabalhado e conseqüentemente absorvido,
apreendido [...] E a postura dele se sentir responsável pelo ensino e pela 
aprendizagem dos alunos (P10).

Neste grupo alocam-se as competências técnicas do professor, sendo que estas não têm 

caráter puramente instrumental, já que são reconhecidas como meios para gerar

conhecimentos, isto é, para que haja aprendizagem. O que significa que os formadores de 

professores racionalizam pedagogicamente sobre os instrumentos de maneira diferenciada da 

racionalidade técnica; isto é, eles não vêem nos instrumentos um fim, mas o meio de obtenção 

de resultados externos. Dito de forma diferente, os meios e procedimentos são definidos 

conforme os princípios e os valores subjacentes à postura de ser professor.

Em segundo lugar, situam-se as competências de pesquisador (elaborar projetos, fazer 

relatórios, capacidade reflexiva, de síntese, criatividade e criticidade, autonomia e 

autoconhecimento), mostradas no Gráfico 3, manifestando que a racionalidade pedagógica de

60% dos professores formadores, na perspectiva dos coordenadores de curso, tem contornos 

claros de formar também o pesquisador. Este dado pode ser analisado sob duas perspectivas. 

A primeira é sobre a apropriação do discurso dos documentos oficiais que foram expostos

intensamente pelo grupo de professores formadores, onde há a evidência de a nova 

epistemologia da prática valorizar as tendências investigativas da formação docente. Porém, 

claramente, a pesquisa a que os sujeitos se referem em nenhum momento menciona a escola, 

mas práticas de laboratórios. Isso significa que ela não está centrada na prática de ser 

professor, ou sobre a atividade docente, configurando-se como princípio cognitivo de 
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compreensão da realidade educativa e princípio formativo na docência (PIMENTA, 2002). 

Paradoxalmente, sua existência parece decorrer do princípio cognitivo de compreensão da 

área epistemológica específica onde o aluno está sendo formado (bacharelado); e isso não 

colabora para a construção da identidade do professor. Daí decorre a segunda perspectiva, que 

é o fato de esta postura de formar pesquisador constituir ainda resquícios do fato histórico de 

a maioria dos Cursos de Licenciatura se caracterizar como de bacharelado. Na verdade, falar 

que se forma o professor para a pesquisa é mais fácil do que realizar, porque implica na 

superação da distância entre o conteúdo acadêmico e a escola (LÜDKE, 2001). 

De fato, observamos que a formação para a pesquisa não parece ser centrada na prática 

de ser professor, pende para os conhecimentos específicos da disciplina, da prática do próprio 

aluno, que os sujeitos chamam de “práticas de laboratório”. Este mesmo fato foi observado 

por Guimarães (2004) ao investigar sobre a formação da identidade profissional nos Cursos de 

Licenciatura de Goiás.   O autor revela que a ênfase na pesquisa não tinha como princípio

educativo ou suposta característica reflexiva, a própria prática realizada pelo aluno. Este é o 

ponto em que, segundo Cunha (2005), se fincam as críticas dos alunos sobre as licenciaturas, 

isto é, os cursos não os preparam para a realidade que enfrentarão no exercício de seu 

trabalho. Com efeito, Candau (1997), ao pesquisar sobre as licenciaturas em São Paulo, 

encontrou a inexistência de relação com a problemática de ensino da educação básica, que, 

enquanto lócus de formação, se distancia do universo acadêmico. Encontrou também a 

fragmentação dos saberes que reforçam “o isolamento102 e a auto-suficiência de 

departamentos e unidades universitárias” (p.44).

A postura ética ocupa o terceiro lugar (50%) no rol das competências desenvolvidas 

pela prática educativa, reafirmando a idéia de Elliot (2005) de que toda prática humana 

diferentemente da prática instrumental encontra valor em seu mesmo sentido. Neste aspecto, 

as ações interventivas não podem contrariar os princípios e valores que determinam a 

atividade educativa.  

Por último, aloca-se a competência política como determinante na transposição de 

outras competências para a prática educativa. É ela que vai definir na escola, por exemplo, 

sobre a inclusão da complexidade cultural da sociedade. Com esta opção, estará, ao mesmo 

102 Esta é a mesma realidade verificada em nosso lócus de estudo, ainda que isso tenha sido extremamente 
discutido por ocasião da elaboração da proposta de formação docente na UFPI. A autora chegou a elaborar 
proposta de modificação deste quadro e, entre elas, a reforma curricular. Em nosso caso, que já efetuamos esta 
mudança, imaginamos que falta aos profissionais que formam professores em centros distintos efetuarem uma 
prática dialógica e interdisciplinar necessária para efetivar as mudanças desejadas para a formação de 
Professores da Educação Básica. 
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tempo, promovendo uma educação inter e transcultural, capaz de produzir saberes e práticas 

contra as injustiças sociais. Como bem define o sujeito que proferiu a fala a seguir, a 

competência política aflora-se pela oportunidade de o aluno vivenciar os fatos sociais; 

penetrar, pois neste universo que possibilita o despertar da sensibilidade.  

E [...] Essa interação deles eu considero como a prática política - que ele interfira - 
se ele não pode interferir no mundo ele tem uma escola que ele vai trabalhar, ele tem 
um grupo de professores que ele vai trabalhar, se ele vai para uma escola pública 
além do grupo de professores que ele vai trabalhar ele tem um grupo de alunos que 
pode ser marginalizado lá dentro [...] Os negros (Por exemplo) [...] Entendeu? É 
muito no sentido que ele se toque com o diferente. Mesmo que ele não seja um 
deles... E a literatura oferece esta oportunidade [...] (P8). 

A evidente preocupação do formador de professores com a competência política, 

ainda que em número reduzido (25%), advém do seu próprio compromisso político de 

denunciar as desigualdades e os arbítrios sociais; e, com isso, incitar os futuros professores 

a fazer uma análise mais crítica de seu contexto socioprofissional, como primeira 

ferramenta de minimização destas injustiças. Este pensamento se resume na fala deste 

professor:

[...] eu chego para os alunos em sala de aula e digo estas teorias que a gente está 
aprendendo elas são mortas, se vocês não tentarem verem a realidade na qual vocês 
estão inseridos a partir delas, elas continuarão mortas se vocês olharem a realidade e 
encaixarem dentro desta teoria, não é isso. É ver como elas podem ajudar a construir 
novas teorias e ajudar a conceituar o mundo de hoje estes arbitrários [...] Então é um 
consenso. O que nós queremos para nós [...] não é dizer que sou PSOL, que mundo 
nos queremos para nós independe das questões partidárias, como nós estamos 
querendo este mundo que não esta legal [...] E a crítica é que nós não temos que 
resolver estes problemas é mostrar os arbitrários culturais que a sociedade tá usando 
[...] Se os nossos alunos conseguem sair daqui pelo menos indicando estes 
arbitrários isso pode evitar certas formas de opressão, pode minimizar certas formas 
de opressão  (P12). 

Mas a indicação de arbítrios pode não ser suficiente, do ponto de vista teórico. Como 

afirma Giroux (1997), formar o pensamento teórico não basta, é preciso desenvolver a prática 

política. Porém, não há no programa da disciplina uma prática que estimule esta competência 

política na vivência, que esteja voltada para a inserção do aluno na escola ou em movimentos 

sociais103. Este fato, também, foi observado pelo autor na educação norte-americana, cuja 

crítica recai na quase ausência de estímulo aos futuros professores em assumir o papel de 

intelectuais que agem no interesse da emancipação. Parece que o despertar desta da 

competência política é subordinado ao despertar da sensibilidade. Neste sentido, a 

sensibilidade aparece como outra competência primordial, enquadrando-se na dimensão 

humana da educação. Com efeito, tornar-se humano, assumir o lugar do outro, comprometer-

103 Muito embora muitos alunos participem espontaneamente destes movimentos. 
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se é crucial para desencadear a vontade de intervenção. Ser sensível, porém, não implica saber 

interferir, uma vez que a intervenção é muito mais significativa ou eficaz se o sujeito dispuser 

de outras competências profissionais. Conforme salienta Contreras (1999), “a educação requer 

responsabilidade, e não se pode ser responsável se não se é capaz de decidir, seja por

impedimentos legais ou por falta de capacidades intelectuais e morais” (p. 73). Autonomia,

responsabilidade, ética, criticidade, compreensão e outras capacidades são, desta forma,

características tradicionalmente associadas a valores profissionais na profissão docente. No

conjunto, segundo Altlet (2001), estas competências definidas como um repertório de saberes, 

conhecimentos, habilidades e posturas, atitudes indispensáveis ao exercício da profissão

docente, não podem ser classificadas ou ordenadas por grau de importância, uma vez que se 

interpenetram no desencadeamento de ações educativas. Por outro lado, estas competências,

ainda que nomeadas, só podem ser verificadas no saber-fazer, que, sendo híbrido, não é tão 

facilmente dito. Mas algo fica bem manifesto, competência e êxito para os professores

formadores estão estritamente vinculados, uma vez que o seu princípio explicativo é o sucesso

na realização do ensino (JOBERT, 2003). 

Destas competências percebidas no relatório dos sujeitos é possível identificar saberes

que explicitam quatro dimensões: a cognitiva, a humana, a técnica e a política, conforme

Figura 7.

Figura 7 - Dimensão das competências presentes na prática educativa do formador de professores.

Fonte: Elaboração da Autora. Teresina, 2006. 
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Quando os professores referem-se à autonomia, à criatividade, à criticidade e à 

reflexividade, denotam a dimensão cognitiva das competências. Quando falam de postura 

ética, e da responsabilidade pelo ensino e pelo grupo de alunos, além de saberem interagir, 

tocam a dimensão afetiva, que é valorativa. A dimensão profissional é respectiva ao uso de 

instrumentos, de tecnologias e de metodologias que auxiliam a gestão dos conteúdos e de 

classe, tornando a aprendizagem significativa para o aluno.

A dimensão política incide na capacidade auto-reflexiva, de prudência, de consciência 

crítica e compromisso político, para formar a consciência crítica para que o aluno, refletindo 

sobre a ação e o contexto, possa interferir. Freire (1996) já havia identificado estas 

competências, quando afirma que o preparo científico do professor deve coligir com sua 

inteireza ética. O referido mestre noz diz

[...] que a formação científica, correção ética, respeitos aos outros (e a si), coerência, 
capacidade de viver e de aprender com o deferente, não permitir que o nosso mal-
estar pessoal ou nossa antipatia com relação ao outro nos façam acusá-lo do que não 
fez são obrigações e cujo cumprimento devemos humilde, mas perseverantemente 
nos dedicar (p. 17-17). 

São, portanto, estas competências nos seus diferentes, mas interconexos, domínios que são reconhecidas pelos professores 

formadores para o trabalho docente, como é bem disseminada nos documentos do CNE, através da Resolução n. 1 de 18/02/2002, no seu Art. 

3º, Inciso I “a competência como concepção nuclear da orientação do curso” (BRASIL, 2002). Note-se, porém, que esta racionalidade

pedagógica, ainda que apresente características academicistas, cientificistas e tecnicistas, tem 

contornos reflexivos, porque enfatiza a prática educativa como algo que precisa ser entendido 

e redimensionado em função dos sujeitos. Há também indícios de uma racionalidade crítica 

(na perspectiva teórica), porque o domínio de conteúdo e a gestão de sala de aula, pareados 

pela competência técnica, política e ética, possibilitam a leitura de mundo e supõe formas de 

intervenção. Em outras palavras, apesar de ser fato a clara a orientação da prática educativa 

para a formação de competências técnicas e cognitivas, é preciso sopesar com a dimensão 

humana e a dimensão política, que já despontam como se evidenciassem uma nova forma de 

racionalizar pedagogicamente com vistas à emancipação.  

Logo, é com esta intencionalidade para formar competências que o formador de 

professores organiza a gestão da matéria, através de um planejamento sistemático. Por 

planejamento compreendemos o plano de ensino ou programa da disciplina que desencadeia 

cada plano de aula. Constituem-se esboços de ações previsíveis, roteiro de conteúdos, 

delimitação de atividades, de recursos didáticos, distribuição de tempo e de espaço para a 

realização das atividades, decidir sobre provas e avaliação. Em uma perspectiva 

fenomenológica, segundo Sacristán (1999), são operações que os professores realizam em que 
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se mesclam os condicionamentos de seu trabalho, sua formação e as exigências do currículo. 

Em uma perspectiva prática, o plano de ensino é parte das tarefas do ofício e reflete sua 

profissionalização, onde se evidenciam idéias, habilidades, opções éticas no interior de um 

contexto sempre modificável (SACRISTÁN, 1998). Adotamos esta perspectiva, porque, 

apesar de o professor ser tecnicamente subordinado a esta tarefa, o ato de planejar é 

hermenêutico. O professor tem autonomia para definir e redefinir o curso das ações no 

alcance de suas finalidades, o que requer reflexão contínua de procurar as maneiras mais 

adequadas de proporcionar aos alunos oportunidades de aprendizagens. Este enfoque é 

também um enfoque artístico (ERALT, 1990 apud SACRISTÁN, 1999), na medida em que 

pressupõe sempre a criatividade do docente, guiado sempre pelo bom senso, pela ética. Como 

qualquer tarefa, requer tempo e esforço e nunca está acabada. O planejamento reivindica 

adaptações freqüentes, as quais desencadeiam novas formas de planejamento/intervenção, 

configurando-se em uma dinâmica rica; produtora de significados coletivos e individuais. 

Em nossa investigação, observamos que para escolher um ou outro conteúdo e definir 

este e não aquele objetivo ou atividade, enfim, planejar sua ação pedagógica, o formador de 

professores, mesmo pertencendo a áreas distintas do conhecimento, toma como ponto de 

reflexão o aluno (83%) porque tem a convicção de que: 

A razão da disciplina é o aluno. Ele tá pra aprender. Você tem que buscar as 
informações para passar para eles e eles também te dão este retorno. Muitos são 
curiosos, eles querem procurar e o professor precisa estar preparado (P3).  

Neste aspecto, o ato de planejar está fundamentado, como está exposto no Gráfico 4, 

tanto nos saberes do aluno (os saberes que eles já trazem consigo), como nos saberes que eles 

querem aprender (o que implica diálogo entre alunos e professor) e nos saberes que eles 

precisam aprender (são os saberes normatizados pelo currículo). Outra vez percebemos que 

as competências, agora objetivadas nos planos de ensino, constituem o fundamento do 

planejamento. 

A escolha do conteúdo [...] Eu levo em consideração a significância dele para a 
formação do aluno e o seu papel de volta para a sociedade [...] Deve ser significado 
no momento aqui da formação da personalidade e, conseqüentemente, quando ele 
vai preparar o aluno fora (P10).  
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Gráfico 4 – Fundamentos do Planejamento.

Fonte: Elaboração da Autora Teresina 2006

Embora o ponto central do planejamento seja o aluno, a perspectiva é a de 

desenvolver-lhe competências pessoais e profissionais. Estas, por sua vez, estão definidas no 

currículo do curso e servem de feedback social, como crêem 60% dos formadores de 

professores em estudo. O currículo, embora seja uma construção coletiva dos formadores de 

professores, é determinado, a priori, também aparece como fundamento do planejamento.

Entretanto, apesar de ser fechado, em partes, oferece flexibilidade para o professor

movimentar-se no seu interior. E eles sabem como agir neste sentido. No usufruto de sua 

autonomia, aliada ao seu preparo profissional, aos seus estudos e suas pesquisas e sua 

atualização profissional eles deliberam sobre as escolhas, trazendo para os alunos conteúdos 

atualizados.

Uma parte do grupo preferiu centrar suas reflexões nos fundamentos teóricos. Por este 

motivo, os saberes de experiência para 16,6% do grupo investigado aparecem como 

fundamento do planejamento. Isso implica que a capacidade de decisão do formador de

professores sobre o planejamento de sua prática educativa também é sedimentada pela

experiência. Nos saberes que acumulou da prática e que lhes fornecem uma teoria para as 

possibilidades de escolha, podendo ser tácitos (teorias implícitas), como assevera Schön 

(2000). Também foram apontadas as pesquisas cientificas (33,3%) como fundamento do 

planejamanto.

Portanto, o aluno e seus saberes, as competências pessoais e profissionais objetivadas 

pelo currículo e as que vão além da experiência cotidiana constituem fundamentos do 

planejamento do formador de professores. Em linhas gerais, o fundamento do planejamento

apresenta dois vetores: o aluno e seus respectivos saberes, incluindo-se aí os saberes 

(habilidades pessoais e sociais, seus hábitos e conhecimentos) que já trazem consigo, o que 

eles desejam aprender e os saberes normativos. Estes dados sinalizam que os professores 
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formadores são sensíveis aos alunos e as suas idéias, mantendo uma dialogocidade própria de 

um ensino hermenêutico.

A minha prática em sala de aula tem se dado muito a partir de leituras 
bibliográficas... As mais diversas. Eu tenho trabalhado com formação de professores 
na graduação e orientação. Eu trabalho com três segmentos, graduação, mestrado e 
especialização. Eu trabalho muito meu conteúdo a partir do meu aluno, a partir do 
que ele quer aprender [...] (P8).   

O segundo vetor é definido em função do professor e de seus respectivos saberes, 

como seus saberes de experiência e os científicos. Na prática, ambos colaboram igualmente 

para a aprendizagem das competências. Este modelo observado de planejamento difere do 

modelo racional (linear) da racionalidade técnica. Por tratar-se de um grupo experiente e 

extremamente qualificado, o contexto é prioritário e a necessidade de situações de 

aprendizagens mais envolventes (que possa motivar os alunos) faz com que haja certo 

desapego de um plano predefinido. As deliberações do professor, exigidas pelas situações 

adversas de sua prática, fazem-no libertar-se de práticas antigas para ensaiar novas formas de 

atingir seus objetivos, adaptando seus planos aos alunos e não o contrário.

A gente inovou a prática de laboratório, da parte de equilíbrio químico, da 
tabelas [...] Pois ai a inovação foi assim, introdução de novas práticas que 
eles podem fazer lá fora, sem aparelhos complicados (P11). 

No interior de sua prática, conforme atesta a fala supracitada, o professor inova, recria 

situações em prol do bem-estar da turma e de si mesmo podendo serem vistos como 

competentes. Aliado a isso, há o fato de os professores procurarem conhecer seus alunos, a

priori, para fazer adaptações do seu planejamento às necessidades destes. Reynolds (1992 

apud GAUTHIER et al., 1998) considera que esta forma de agir é peculiar à prática de 

professores competentes. Neste caso, podemos qualificar os professores formadores desse 

grupo investigado de competentes, conforme dissemos anteriormente, no Capítulo 5. 

Mas como competências não se transmitem, uma vez que traduzem manifestações da 

inteligência prática, como idealiza Jobert (2003), faz-se necessário que se criem situações 

reais para que sejam vivenciadas. No âmbito do processo de formação de professores, 

chamamos estas situações de atividades. A partir do planejamento, o formador de professores 

estabelece situações de aprendizagem que são as condições favoráveis para desenvolver estas 

competências. Por esta razão, a compreendemos como o currículo em ação, em que conteúdo 

e objetivos ganham vida no contexto real. Este mesmo autor nos auxilia nesta idéia, quando 

diz que tais condições são, ao mesmo tempo, técnicas e sociais. São técnicas porque, no 

âmbito da prática, sempre possibilitam a inovação. Ao mesmo tempo, são sociais porque são 
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elementos reguladores de suas ações. Como tal, por economia de ordem psicológica do 

professor, mantêm certa estabilidade, implicam reconhecimento da subjetividade dos agentes 

que dão sentido às ações, capazes de assegurar a identidade profissional do ofício.  

Por isso Sacristán (2000) afirma que, pela análise das atividades, é possível conhecer o 

estilo profissional do professor. Embora eles sejam idiossincráticos, se assemelham pela 

estrutura das atividades realizadas, constituindo, em si, elemento de análise da prática

educativa. “São recursos heurísticos para mergulhar nas práticas reais, nos estilos dos 

professores” (p. 217). Pensamento compartilhado por Zabalza (1998), que as considera como

unidade básica do processo educativo na qual estão presentes outras variáveis deste processo.

Variáveis, como por exemplo, conteúdos e objetivos, previsão de tempo e espaço, 

metodologias, recursos didáticos, determinadas relações interativas e avaliação. Se

sugerirmos, por exemplo, aos alunos que realizem um trabalho de campo, agregamos nesta 

atividade todas estas variáveis pertinentes à ação educativa; todas delimitadas pelo

planejamento. Isso implica que as atividades estão relacionadas a uma determinada cultura,

indicando uma prática profissional, padrões de comportamentos e atitudes. Neste sentido, 

estão relacionadas ao tipo de racionalidade pedagógica do professor porque são, de fato, um 

exercício para expressar a própria reflexão.

Por este motivo, argumentamos sobre os fundamentos e escolha das atividades de 

ensino, além de solicitar aos professores formadores que dissessem as que mais utilizam em

sua prática pedagógica. Como respostas majoritárias, encontramos que a razão de ser das 

atividades é a necessidade ou importância de que os alunos vivenciem na prática 

experienciando os saberes a serem apreendidos para o ofício. 

No Gráfico 5, situamos as categorias que servem de base para as escolhas. Em

primeiro lugar, o aluno ou a turma aparece depois na disciplina (o saber acadêmico, os

conteúdos); e, por fim, as competências e atitudes. 
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Fonte: Elaboração da Autora. Teresina, 2006. 
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O vetor central na escolha das atividades é o aluno, mostrando que a relação 

(competência x atividade) não é mecânica e que o fim da atividade passa pelo princípio da 

aprendizagem.

[...] As minhas atividades sejam em sala de aula ou fora da sala de aula tem como 
objetivo tentar... Primeiro descobrir quais são as habilidades que os meus alunos 
têm, entendeu? Quer dizer você trabalha com um grupo de alunos que alguns, por 
exemplo, não tem habilidade com a exposição oral, né? Então você não pode na sua 
sala de aula, priorizar ou colocar atividades na sala de aula somente seminários. 
Porque você tem uma turma de alunos heterogênea, multi não é? Os sujeitos são 
multi [...] (P7). 

Outras variáveis como o currículo e as pesquisas científicas aparecem como 

determinantes da seleção de atividades de ensino, mas elas se destinam ao suporte teórico-

pragmático do professor. Porém, dentre elas, encontramos uma vez mais a experiência, 

mostrando claramente um dos pontos da trilogia de Donald Schön – a reflexão sobre a ação – 

como guias na escolha destas atividades, demonstrada pela seguinte fala: 

Isso tem uma variação. Eu primeiro procuro conhecer o público com quem estou 
trabalhando. Eu uso muito isso. Depois que eu conheço algumas coisas que eu 
apliquei em determinadas turmas, que funcionaram (tem outras que não funcionam) 
eu tento fazer novamente [...] E vou inovando sempre (P6). 

O professor admite um saber prático e o expressa ao reportar-se às vivências de sua 

prática à realização de uma determinada atividade. Para Sacristán (2000), esse saber é 

denominado de esquema prático. Este saber, em nossa visão, tem correlação com a 

sensibilidade do profissional, sua racionalidade pedagógica. É ela que imediatamente parece 

acessar seus saberes de experiência, relativos ao contexto, transferindo-a a um novo contexto, 

que, por sua vez, definirá a validação ou não de uma prática. 

Nossas aulas são essencialmente expositivas, o que tem dado certo é você dar um 
pouquinho de teoria, perguntar as dificuldades [...] A gente começa perceber que o 
aluno tem dificuldade de pré-requisito e às vezes nem é de pré-requisito, mas o 
próprio medo [...] E a gente vai com a paciência. A paciência que tem sido a boa 
ferramenta nossa (P9). 

Por outro lado, a concentração da prática educativa no aluno ou na turma é um dado, 

encontrado por Elliot (2005). Citando pesquisas realizadas nos EUA, o autor mostra que os 

professores que sustentam suas teorias educativas centradas no aluno são aqueles 

comprometidos com a prática da investigação na ação. Neste sentido, são capazes de decisões 

deliberativas – requisito básico da docência – segundo o autor. Em suas deliberações, estas 

pesquisas apontam que os professores capazes de refletir sobre sua prática; são os que se 
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preocupavam mais com aspectos éticos do que instrumentais do ensino e de sua relação com

os alunos. Neste caso, podemos também inferir que os formadores de professores referentes 

ao grupo coordenadores da UFPI realizam um processo educativo com base no modelo da

prática reflexiva de Schön (2000), ao tempo em que procuram estabelecer a reflexão enquanto 

ponto de partida de suas práticas. 

Porém, o interesse é sempre a conquista de determinadas competências, habilidades ou 

atitudes.

[...] Primeira coisa: eu tento ver o que  eles precisam é [...] apreender, né? Ou seja,
no decorrer desta disciplina, ou seja,  no final da disciplina ele tem que ta de posse
de alguma coisa certo? Que de alguma maneira vai qualificá-lo para continuar bem o
curso. Além de que, já pode ter também, um resultado imediato na formação como
pessoa. Então isso é uma diretriz. Então no caso desta disciplina é a porta de entrada
no curso, certo? Então uma coisa é importante: eu tenho que escolher conteúdos que
sejam significativos dentro do curso, mas que, na medida em que eu opero com estes
conteúdos, certo? Eu estou, ao mesmo tempo, desenvolvendo competências nos
estudantes, não é? (P5).

Se para os professores formadores o sentido da disciplina é formar o professor, as 

atividades realizadas convergem para este foco. De fato, as atividades mais utilizadas pelos 

sujeitos encontram-se em: seminários, os simpósios temáticos e as microaulas, cuja finalidade

é a experiência da profissão. No Gráfico 6, estão presentes outras atividades de

complexidades diferenciadas, que são selecionadas em função da disciplina e em função do 

microambiente da sala e aula, apontando a regularidade das ações docentes. 
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O seminário. Porque me parece que é uma forma de eles exercitarem e eu poder, de
alguma forma, contribuir, porque eu não acredito muito que alguém ensina (o nome
da sua disciplina) a alguém, eu acho que você orienta. Você é um orientador porque
ela  é uma forma voluntária de leitura... Você pode até ter experiência do social. Mas
nela ou você lê o texto... Eu me considero que eu não ensino, eu oriento... Então na
técnica do seminário... Eu os ajudo a realizar o seminário ta? Como uma forma de 
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tirocínio deles tá? A preocupação de eles centrarem a linguagem e o conteúdo que 
eles vão utilizar já numa prática e normalmente o resultado do seminário é um 
relatório e nesse relatório é mais exigente (P7). 

Porém, a perspectiva investigativa é de formar o pesquisador, delineando uma 

racionalidade científica, e não de sua prática de ser professor. Tanto é que, dentre as 

atividades mais utilizadas pelos sujeitos, encontramos a elaboração de projetos ou 

minimonografias ocupando o segundo lugar da lista. 

[...] Mas os vários experimentos que a gente trabalha no período, a gente pede para 
os alunos fazerem um projeto, aí eles mesmo desenvolvem o projeto. Ele vai pegar 
uma técnica que tá utilizando na disciplina e vai aplicar. O que vai ser novo é a tua 
amostra. Ai vão e fazem no laboratório. Todos os projetos são nos moldes do CNPq 
e do PIBIC. Eles escrevem o projeto de ai eles desenvolvem na prática e ai eu digo 
que não é importante a prática dar 100% certo. O que é importante é você tentar 
porque que você tá trabalhando com interferente, com amostra e aí depois eles têm 
dez minutos para apresentar (P11). 

Porém, apesar de a formação para a pesquisa não ser concentrada na prática de ser 

professor, mostra inovações no sentido de romper com um modelo tradicional de ensino, 

levando os alunos a construir teorias acerca do tecido social. Sua prática estimula o aluno a 

instigar, a experimentar, duvidar, questionar, a exercitar a curiosidade epistemológica, para 

desmistificar verdades objetivadas. 

Além do seminário, eu inovei um pouquinho [...] Uma discussão sobre a etnografia e 
a questão da experiência de campo como uma experiência subjetiva que não é 
subjetiva, é intersubjetiva e que a gente constrói verdades sobre a interação [...] Isso 
quer dizer que as etnografias básicas constroem “verdades” que não são nada e 
objetivo [...] Então desconstruí com eles através e seminários em sala de aula, 
primeiro a gente faz todo um histórico depois estes mini seminários e enquanto isso 
eles mesmos iam produzindo uma etnografia no sentido pós-moderno a questão da 
troca de subjetividade [...] Por exemplo, os servidores da UFPI, lavadores de carro 
da Av. maranhão, os vendedores de salgadinhos ambulantes [...] E no final eles 
apresentavam os trabalhos para os alunos [...] Então fiz os alunos irem a campo se 
precisar fazer aquela coisa de vamos todos juntos ao ir todos ao campo (P12).   

Vale ressaltar aqui uma pesquisa realizada por Lüdke (2001) que, investigando sobre 

as atividades de pesquisa realizadas por professores da educação básica, encontrou queixas 

quanto à formação para a pesquisa. Os professores alegaram não haver recebido orientação 

teórico-metodológica acerca das características de uma investigação, apontando fragilidades 

para esta formação, inclusive a não participação em projetos de iniciação científica.  

No nosso contexto, há uma preocupação manifesta neste sentido, de instrumentalizar o 

professor de competências também de pesquisador; tanto é que o terceiro lugar é ocupado 

pelos relatórios. Isso implica que existe na prática de formação para o trabalho docente, do 

gripo investigado, a formação para uma atitude de pesquisa, que, no entendimento de Demo 
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(1991), é um componente necessário a toda proposta emancipatória (p.10). Isso nos faz 

deduzir que a racionalidade pedagógica dos formadores de professores incorpora a formação 

de uma consciência crítica e da emancipação. Em seguida, vem o grupo de atividades 

composto pela pesquisa de campo e/ou bibliográfica, leituras em sala de aula, os jogos e as 

dinâmicas de grupo (até mesmo nas licenciaturas de ciências da natureza, como a matemática) 

enquanto as atividades lúdicas. Outro grupo de atividades formado pelas práticas (que 

incluem as de laboratório), o estudo dirigido, exercícios no quadro e música forma um quarto 

grupo.

A tipologização das atividades mais utilizadas nos incita à dedução de que as 

licenciaturas estão organizadas tanto para formar o professor como o pesquisador. Resta saber 

se isso ainda se deve à dicotomização entre bacharelado e docência, ou seja, entre os cursos 

que formam pesquisadores (bacharéis) e professores (licenciatura).

A razão da escolha destas atividades é a mesma, ou seja, a aplicação de 

conhecimentos, ou até mesmo o exercício de fixação de objetivos, de aprendizagem como 

assinala este formador de professores: 

O fundamento e á minha própria experiência como professor de Ensino Fundamental 
e Médio [...] A sistemática é simples, a gente procura fixar os objetivos em aulas 
expositivas e ai depois como forma de exercitar a gente acaba definindo as 
atividades práticas né? (P6). 

Estas atividades são realizadas em grupo ou individualmente, prevalecendo as 

individuais. Os sujeitos alegam esta preferência, em virtude de que as produções devem ser do 

aluno, porque o professor avalia o desempenho de maneira individual, ainda que as atividades 

sejam feitas em grupo como os seminários. Deste modo, como sua racionalidade pedagógica o 

guia para o desenvolvimento de competências no aluno, sua escolha incide em trabalhos 

individuais.

Com efeito, como modelo das competências, está se configurando o design de 

formação docente na UFPI, as atividades não poderiam deixar de ser individuais. Como 

analisa Jobert (2003), a competência é individual e deve ser avaliada em relação à aplicação 

situada (real) de cada aluno, com vistas a transformar algo ou realizar determinada tarefa.  

E assim tocamos em outro componente da gestão da matéria, a avaliação. Em nossa 

investigação, encontramos uma prática avaliativa bastante diversificada (Gráfico 7), em 

função do próprio modelo de formação, que é aquisição de habilidades e competências, 

conforme assume este professor:
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É o que eu tava te falando [...] Eu faço a prova escrita. Como eu quero descobrir
habilidades e competências eu tenho que ter também avaliações diversificadas.
Então assim eu uso uma avaliação tradicional que é a forma escrita, que vem depois
dos simpósios temáticos (P8).
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Gráfico 7 – Tipos de avaliação realizados pelos professores formadores.

Fonte: Elaboração da Autora. Teresina, 2006. 

Assim, as provas escritas e orais (avaliação teórica), participação nas atividades

(práticas e nas aulas), trabalhos escritos (relatórios, textos, inclusive com análise crítica de 

trabalhos científicos), realização de minipesquisa, elaboração de projetos de pesquisa 

constituem instrumentos de avaliação. A exposição oral e práticas demonstrativas também

compõem o repertório de instrumentos avaliativos dos professores formadores. Estes 

classificam a avaliação que realizam de dois modos: institucional e qualitativa.

A gente faz a avaliação convencional que é a avaliação institucionalizada. Aquela 
previamente marcada sobre aquilo que foi ensinado, é uma parte; a outra é a prática 
é a dia dia-a-dia [...] Você vai detectar percebendo a parte do dia-a-dia [...] (P6).

A avaliação institucional é caracterizada como avaliação normativa sob a forma da 

tradicional prova escrita e individual, de cunho teórico. É somativa e não há como se 

desvincular dela, uma vez que a burocratização acadêmica ainda não criou novas formas de 

registrar o rendimento dos alunos. Ela se destaca das demais, localizando-se no ápice dos 

tipos de avaliação usados pelo formador de professores, ainda que seja efetuada apenas uma 

prova no decorrer da disciplina. Isso, contudo, não significa que o modelo avaliativo do 

formador de professores seja quantitativo. 

No modelo de avaliação quantitativo, a racionalidade pedagógica da prática educativa 

tem a perspectiva técnica, a posição do avaliador é estritamente neutra em função da

objetividade dos instrumentos. A educação é considerada como um processo tecnicista 

desprovido de valores. O objetivo desta forma de avaliação é o resultado ou o produto, 

considerando sempre a objetividade a base do rigor positivista. Luckesi (2003) na crítica 

severa a este modelo alude à avaliação como reificação e castração das capacidades do aluno,
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cujas conseqüências pedagógicas, psicológicas e sociais são mordazes. Os alunos são 

transformados em coisas e seus comportamentos medidos com base em instrumentos 

estandardizados.

Paradoxalmente, a prática avaliativa do grupo investigado, apesar da necessidade do 

registro acadêmico do rendimento escolar, tem o caráter de um modelo qualitativo, como eles 

próprios reconhecem. Este modelo hermenêutico incide na busca de sentidos das ações. 

Segundo Saul (1995), a avaliação qualitativa é sensível às diferenças, a complexidade; 

questiona sobre o que deu certo ou não, procurando entender a situação com o propósito de 

reformular reflexivamente a prática educativa. Esta idéia fica bem expressa nesta 

racionalidade: 

[...] Só a parte quantitativa deixa a desejar. Às vezes tem aluno muito participativo, 
faz tudo direitinho, mas na hora de fazer uma prova, ele não sabe fazer uma prova 
[...] Quer dizer, e aí? Como vou reprovar um aluno só porque na prova ele não se sai 
bem? [...] A prova não é para reprovar; é para ver se o que você ta fazendo ta dando 
certo. Ele tem algum problema [...] Quando eu percebo que é um fato muito amplo, 
eu procuro desempenhar atividades que vão exigir que ele aprenda aquilo ali, quer 
dizer ele precisa fazer um [...] A disciplina X precisa de uma regra de três simples e 
direta você precisa aprender. Eu não tenho tempo de ensinar, mas insisto com 
atividades com aquilo ali [...] Mostrar um exemplo de uma rodovia [...] O calculo de 
sua extensão (P6). 

Os professores formadores compartilham com os objetivos do modelo de avaliação 

qualitativo, ou seja, compreender a situação com o fim de intervir de modo adequado. A 

ênfase desloca-se do produto para o processo. O caráter é reflexivo, e assume forma 

diagnóstica,104 caracterizando a avaliação formativa realizada no dia-a-dia de sala de aula. 

Também apresenta uma forma dialógica, onde alunos e professores discutem sobre o processo 

de ensino e de aprendizagem. 

Eu procuro avaliar em três dimensões: a educativa (se aprende todos os conteúdos), 
a dimensão criativa [...] O. que o aluno tem de novidade o que ele apresentou de 
novo, sua iniciativa de apresentar o conteúdo, suas atividades, as experiências de 
forma diferente e a outra é o formal que é de controle [...] Aonde eu vou colocando 
para ele e vamos discutindo o desempenho dele na disciplina [...] Como ele está 
vivenciando aquilo ali (P10).  

Porém, o termo avaliar ainda está agregado à racionalidade técnico-instrumental. Na  

medida em que é preciso fazer a conversão do qualitativo para o quantitativa ela  adquire o 

sentido de mensuração, de medida, como comprova este depoimento:  

Eu acho a parte mais difícil do magistério é a avaliação [...] Então eu uso três formas 
de avaliação em cada disciplina. Esta avaliação individual que o aluno produz 

104 Todos os sujeitos afirmaram realizar avaliação cotidianamente, suscitando o entendimento de realizarem tanto 
a avaliação diagnóstica como a formativa. 
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textos, eu vejo a produção dele que eu procuro medir a leitura e a escrita, eu tenho a 
parte coletiva que normalmente esta parte resulta em seminário, o grupo de 
discussão que eu discuto com eles e depois tem o texto coletivo e depois tem a auto-
avaliação [...] (P8). 

Contudo, a avaliação é muito mais que medida. É um julgamento de valor construído 

em uma relação social específica entre aluno e professor (PERRENOUD, 1999). Daí o porquê 

de não se poder, dela, abstrair a participação do outro (o aluno). Por isso mesmo torna-se 

difícil sem conhecer o outro vetor implicado, ou seja, o aluno. Neste aspecto, a auto-avaliação 

do aluno constitui-se um componente potencial para controlar o processo de ensino. Porém, 

apenas um reduzido número de professores formadores do grupo de coordenadores realiza a 

auto-avaliação do aluno como instrumento iluminador de suas ações.  

Ainda assim, fica explícito que o formador de professores, por meio da avaliação em 

processo, que ele diz realizar cotidianamente, busca detectar a necessidade de adaptação da 

sua metodologia, seja refazendo uma prova ou substituindo uma atividade. Isso implica que a 

avaliação não é neutra, e, em virtude da marca intencional do processo educativo, cumpre a 

função reguladora e confirmadora. 

[...] As minhas avaliações não são o certo e o errado [...] Todas às vezes que um 
aluno tira 10, eu me sinto primeiro realizada, porque eu consegui transmitir até onde. 
Quando não, refaço, por isso faço avaliações todos os dias (P1).  

Esta função reguladora é visível, no sentido definido para a avaliação, consiste em 

uma reflexão que redireciona a ação, portanto é sempre uma tomada de decisão.

Em alguns momentos eu já cheguei a fazer uma auto-avaliação. Essa coisa só 
funciona depois que entrego as notas, porque se não eles tem medo e dizem o que 
não tem nada a ver [...] Os alunos aqui falam dos professores debaixo da mangueira, 
criticando [...] Mas assim você começa a avaliar. (Fazendo uma reflexão) eles 
aprenderam se foi bom [...] O resultado foi bom? Assim o que eu tenho que 
melhorar [...] Determinado conteúdo eu tenho que abordar de outra forma [...] 
Remanejar isso [...] É a gente tem que fazer. O trabalho de professor é um trabalho 
de reflexão na ação mesmo (P11).  

Visto desta forma, o sentido da avaliação manifesta uma racionalidade pedagógica do 

professor, tem caráter inclusivo. Está relacionado à melhoria do processo de ensino, como 

afirma Luckesi (2003), porque implica uma tomada de decisão. Esta atitude racional permite 

ao formador de professores decidir, por exemplo, se refaz uma prova, ou substitui uma 

atividade ou um texto, sempre olhando para o aluno sem, contudo, perder de vista o horizonte 

das competências. Este dado sinaliza que os professores formadores da UFPI, na perspectiva 

dos coordenadores das licenciaturas, parecem ter rompido, pelo menos parcialmente, com o 
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modelo quantitativo de avaliação e caminham para uma pedagogia mais democrática e 

emancipatória. 

Isso pode nos fazer deduzir que, muito embora a racionalidade pedagógica da gestão 

da matéria contenha elementos instrumentais, esta apresenta características fortes do modelo 

de racionalidade prática, reflexiva, hermenêutica e uma tendência ao modelo crítico que é 

emancipatória.  Significa que a ação pedagógica dos formadores dos professores, uma vez que 

é uma ação social e política que persegue a finalidade de fazer com que as pessoas possam 

modificar-se para melhorar, caminha para tornar o mundo melhor, mais cidadão e menos 

injusto.  Significa igualmente que ensinar não é transmitir conteúdos, mas permitir a aquisição 

de outros saberes que estão embutidos na forma de agir e ser do professor. Em outras 

palavras:

Não é só ensinar conteúdo é ensinar a ser pessoa, a ter disciplina a gostar de si, a 
gostar do que faz, tá entendendo? E quando a gente consegue isso [...] (se realiza). E 
quando o conteúdo que a gente ensina [...] É claro que eu não posso dar um 
conteúdo X com um conteúdo de ética [...] Que é absurdo (mas tá embutido) [...] 
Mas eu não posso simplesmente reduzir o curso X a um conjunto de conteúdos [...] 
Os valores, a sua intenção política estão ali, no dia-a-dia, dando vida aos conteúdos. 
Formando [...] (P4). 

6.1.1 Considerações finais 

Observamos que as ações educativas do formador de professores, no que toca à gestão 

da matéria, podem ser acessadas pela descrição visivelmente racional que ele faz. É o que 

Garfinkel (apud COULLON, 1995) chama de accountability, ou seja, dos elementos que 

constituem as atividades cotidianas da ação do professor. Através da descrição (accountable)

é possível extrair accounts (informantes) dos modos de agir do professor e dos métodos que 

utilizam para sua realização; assim como é possível entender a racionalidade que está presente 

nelas. Nesse sentido, estamos dizendo que a racionalidade pedagógica é accountable, isto é 

“[...] é disponível, descritível, inteligível, relatável e analisável” (p.45). 

Observamos também que as ações educativas realizadas pelos coordenadores das 

licenciaturas da UFPI foram relatadas de forma ordenada e objetiva. Estas ações destinadas à 

formação do professor, mesmo sendo delimitadas pelos aspectos subjetivos e intersubjetivos 

presentes na reflexividade e racionalidade que lhe dão coerência, puderam ser objetivadas nos 

seguintes aspectos: 

- O sentido da disciplina é formar o professor. Centra-se na razão teórico–científica e 

razão ético-valorativa e firma-se na reflexão e na formação da consciência crítica. Sua 

meta é fazer com que o futuro professor, como sujeito, possa apreender saberes que o 
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auxiliem na transformação das condições de existência de seus futuros alunos. Este 

achado esboça uma racionalidade pedagógica do professor com contornos críticos, 

unificando sua ação a uma condição concreta de mundo.  

 - A razão teórico-científica da disciplina condensa as dimensões técnica e cognitiva, 

agregando competências profissionais caracterizadas pelos saberes específicos do 

curso e de cada disciplina, os saberes pedagógicos (a transformação didática e os 

fundamentos da educação) e os saberes técnicos, como a relevância do laboratório para 

a instrumentalização de práticas, o uso de metodologias (procedimentos) e de 

tecnologias (recursos audiovisuais).  A razão ético-valorativa reúne a dimensão afetiva 

e a política refere-se às competências pessoais e sociais (ao autoconhecimento e aos 

afetos, à família, ao trabalho e as relações sociais). 

 - Quando as competências são situadas diretamente na prática, voltam-se a este 

segundo eixo se confirmam. A prática educativa docente está direcionada para a 

formação do professor pesquisador. As competências mais recorrentes foram as de 

domínio, gestão de conteúdo e de sala de aula (91,7%), seguidas pelas competências 

de pesquisador (elaborar projetos, fazer relatórios, capacidade reflexiva, de síntese, 

criatividade e criticidade, autonomia e autoconhecimento). A competência ética 

também está presente em 50% das falas dos sujeitos, remetendo-nos ao eixo ético-

valorativo do sentido da disciplina. Naturalmente isso ocorre em função da adaptação 

dos Cursos de Licenciatura ao novo projeto de formação docente com orientações 

claras sobre o perfil do professor reflexivo e pesquisador de sua prática. 

- Entretanto, a formação para a pesquisa não é centrada na prática de ser professor, 

pende para os conhecimentos específicos da disciplina, indicando vínculos com a 

racionalidade técnico-científica. Ainda assim, tem a vantagem de desenvolver outras 

competências como a criatividade e a autonomia, e formar hábitos de curiosidade 

epistemológica; isto é, busca constante de novos conhecimentos. Esta contradição, 

porém, é natural no processo de adaptação às mudanças. Se, de um lado, os sujeitos 

mostram que estão rompendo o velho paradigma que unificava licenciatura e 

bacharelado, por outro, continuam fincado nele, quando suas concepções de pesquisa 

não se centram na prática educativa, mas na área epistemológica do curso. 

- Estas competências são subjetivadas pelo grupo de formadores, embora dêem a cor 

necessária para o significado mais amplo da educação, que é a formação para a 

cidadania. Tanto é que explicitam uma prática guiada para desenvolver, nos futuros 
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professores do ensino básico, competências necessárias para entender as práticas 

sociais, interferir nelas e transformá-las. Ou seja, voltada para formar o professor 

enquanto intelectual transformador, cujas competências incluem dimensões cognitivas, 

humanas, políticas e técnico-profissionais.

- Apesar da lógica das competências (explícita nos documentos oficiais e pulverizada 

na linguagem do grupo), o fundamento do planejamento de ensino não é o currículo 

(ele é apenas uma fonte), mas o aluno e seus respectivos saberes. Isso mostra uma 

tendência a uma pedagogia intersubjetiva e do entendimento, porque o formador de 

professores respeita a perspectiva dos alunos na tomada de decisão. Este modelo 

observado de planejamento difere do modelo racional (linear) da racionalidade técnica. 

Ao que parece, os professores são sensíveis aos alunos, as suas idéias, mantendo uma 

dialogocidade própria de um ensino hermenêutico. 

- Este aspecto é fortalecido pela forma como os sujeitos deliberam sobre as atividades. 

Para o grupo, a razão de ser das atividades, necessárias para que o aluno possa 

vivenciar os saberes a serem apreendidos, mostra que a relação competência x 

aprendizagem não é mecânica. Mostra também que o fim da atividade passa pelo 

princípio da aprendizagem, considerando o aluno ou a turma, a natureza da disciplina, 

as competências e atitudes, e, por último, na própria experiência do professor.

- O grupo de professores formadores realiza um processo educativo com base na 

reflexão, permeada mais pela ética do que por aspectos instrumentais. Isso é 

comprovado pela prática avaliativa evidenciada pela tomada de decisão. A ênfase 

desloca-se do produto para o processo, manifestando um caráter inclusivo. Neste 

modelo, também qualitativo ou hermenêutico, a reflexão do professor incide sobre as 

diferenças e os elementos constitutivos do ensino, como base de entendimento e com o 

propósito de intervir de modo adequado.

Mediante os aspectos destacados, é possível afirmarmos que a forma ordenada e 

objetiva com que os professores formadores, na perspectiva dos coordenadores, relatam suas 

ações educativas no que tange à gestão da matéria, indica uma reflexividade lhe dá coerência. 

Tal reflexividade mostra aspectos subjetivos e intersubjetivos, volitivos e normativos de sua 

racionalidade pedagógica que pode ser descrita da seguinte forma: 

1 É construída por meio de reflexões sobre suas ações deliberativas e interventivas. 
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2 É voltada para a formação do professor e do pesquisador, na medida em que as 

atividades estão organizadas neste sentido. Entretanto, a formação para a pesquisa não 

é centrada na prática de ser professor, pende para os conhecimentos específicos da 

disciplina, indicando a existência da racionalidade técnico-científica. Ainda assim, tem 

a vantagens desenvolver outras competências, como, por exemplo, a criatividade e a 

autonomia, e formar hábitos de curiosidade epistemológica; isto é, busca constante de 

novos conhecimentos. Resta saber se isso ainda se deve à dicotomização entre 

bacharelado e docência, ou seja, entre os cursos que formam pesquisadores (bacharéis) 

e professores (licenciatura), ou se já é devido à incorporação do discurso hegemônico 

do MEC. 

3 Há contornos de uma racionalidade prático-hermenêutica, tanto no que se refere ao 

planejamento como à avaliação. O que significa que a reflexão e a deliberação baseada 

nos seus saberes (sobremodo os de experiência) e guiada por interesses emancipatórios 

constituem o pano de fundo desta racionalidade. Significa igualmente que os 

professores são sensíveis aos alunos as suas idéias, mantendo uma dialogicidade 

própria de um ensino hermenêutico e inclusivo. 

4 Está orientada para modelo das competências emanado pelo CNE, que nos seus 

diferentes, mas interconexos domínios, está sendo legitimada nos Cursos de 

Licenciatura. No entanto, como sujeito epistêmico, é natural que os professores 

formadores subjetivem estas orientações, adaptando-as às suas visões de mundo. Tanto 

é que, apesar da gestão da matéria, devido a seu caráter técnico, constituir-se na parte 

instrumental do ensino, parte de seus indicadores mostra uma intencionalidade 

educativa em uma perspectiva emancipatória, uma vez que o formador de professores 

é consciente de que colabora na formação de um sujeito que possa interferir no tecido 

social.

Note-se que a racionalidade pedagógica apresentada pela gestão da matéria dos 

sujeitos em estudo é fundada na preocupação com o aluno que está sendo formado, na 

perspectiva de transformá-lo em um cidadão consciente e crítico que possa melhorar 

sociedade. Para tanto necessário a presença de características associadas a valores 

profissionais. Estes valores caracterizados como: autonomia, responsabilidade, 

autoconhecimento e autoformação que nos induz a pensar em uma nova abordagem da 

profissão docente. Porém, se esta nova forma não incorpora o saber prático do ofício 

(escolar), é possível que a profissionalidade do professor esteja sendo formada por conteúdo e 
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metodologias científicas, deixando o saber pedagógico na irrisoriedade. Rasgo (1999) 

comprovou que os discentes que refletem sobre o ensino, sua forma de gestão da matéria e 

gestão de classe geram um conhecimento conservador do ofício: o conhecimento pedagógico. 

Isso implica que se a pratica formativa de professores esvaziar-se da reflexão sobre o ofício, 

ela impedirá que o saber pedagógico seja construído. O que é preocupante, tendo em vista que 

este saber se dimensiona pelo conhecimento da matéria mais os conhecimentos tácitos sobre a 

forma de intervir na ecologia da sala de aula.  

Apesar da evidência de uma racionalidade hermenêutica derivada de alguns 

indicadores da gestão da matéria, não é possível afirmar ainda qual a racionalidade 

pedagógica que perpassa a ação educativa dos formadores de professores sem mergulhar no 

universo real de sua ação, que é a ecologia da sala de aula; na forma como ele conduz a 

matéria a ser apreendida em interação com os alunos e com o meio, ou seja, a gestão de sala 

de aula.  

6.2 A racionalidade pedagógica da gestão de sala de aula

A gestão de classe ou de sala de aula ou de interação de sala de aula compreende o 

momento em que é posta em ação a gestão matéria, isto é, o momento em que a racionalidade 

da gestão da matéria é confrontada. Constitui a variável interativa, e essencialmente 

cognitiva, do processo pedagógico. Gauthier et al (1998) referem-se à gestão de sala de aula 

como a variável que tem maior peso na aprendizagem dos alunos, caracterizando-a como um 

conjunto de estratégias, regras, rotinas que o professor usa para manter um ambiente favorável 

à aprendizagem. 

Ainda que o professor planeje seu programa de gestão da matéria e de sala de aula 

com muita acuidade, considerando, inclusive, o coletivo, não é possível estabelecer uma 

previsão segura de todas as ações em sala de aula. É na interação com os alunos que se ele 

defronta com fatores tais como: interesses dos alunos, ritmos diferentes de aprendizagem e o 

tempo. Tais fatores caracterizam a complexidade da ação educativa. Isso significa que a ação 

educativa é sempre um ato de renovação ou de recriação em virtude da multidimensionalidade 

peculiar ao processo. Ainda que envolva os alunos, a organização da gestão em sala de aula 

com as respectivas previsões de rotinas (de atividades, de supervisão, de intervenção e de 

execução) é tarefa imanente ao professor. Tal tarefa consiste em um conjunto de decisões sine

qua non acerca de seu fazer pedagógico, que o instiga a desafios permanentes.  
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Para abordar a racionalidade pedagógica da gestão de classe, procuramos capturar o 

sentido das situações ocorridas nas interações em sala de aula, solicitando ao professor que 

racionalizasse sobre suas ações, através do que Garfinkel (apud COULLON, 1995) chama de 

reflexividade. Pela reflexividade é possível o sujeito descrever e ao mesmo tempo produzir 

uma interação; ou seja, enquanto o formador de professores relata uma situação interativa, 

está, ao mesmo tempo, construindo o seu sentido. Daí o porquê de situarmos a entrevista, ou 

melhor, a nossa conversa pedagógica, no ambiente e na relação entre formador de professores 

e alunos e o conhecimento, isto é, na ecologia em sala de aula.  

Quando definimos quais seriam as variáveis metodológicas a serem tratadas na gestão 

de classe, não seguimos as orientações105 de Gauthier et al (1998) ou de Sacristán (1999). 

Partimos da premissa que a gestão da matéria e a gestão da sala de aula, apesar de parecerem 

distintas, se misturam de tal forma que não é muito simples identificar quando termina uma e 

começa a outra. Sabendo igualmente que a gestão da matéria entremeia transversalmente a 

gestão da sala de aula (aliás, ela é o objetivo da interação), focalizamos aquelas situações que 

requer a presença de professores e alunos com o fim de aprendizagens. Por exemplo, quando 

o formador de professores vai abordar a matéria, ou quando propõe uma atividade. 

Demarcamos assim aspectos operacionais, que nos fornecessem pistas sobre como o formador 

de professores mantém o ambiente, o controle do tempo, de ordem propícia à aprendizagem. 

Dito em outros termos, pistas sobre a racionalidade pedagógica na dinâmica de sala de aula, 

partindo dos seguintes indicadores expostos na Figura 8: 1 Manter ambiente de sala de aula 

favorável à aprendizagem; 2 Transformação da matéria; 3 Abordagem de conteúdos; 4  

Envolver os alunos na realização de atividades; 5 Controle das atividades; 6 Razões para suas 

ações em sala de aula. 

105 A orientação destes autores faz uma subdivisão tanto da gestão da matéria como da gestão de 
sala de aula em três momentos pré-ativo (planejamento), interativo (operacionalização) e pós-ativo 
(avaliação).
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Figura 8 – Elementos de Análise da Gestão de Classe.

Fonte: Elaboração da Autora. Teresina, 2006. 

Ressaltamos que, ao tempo em que procuramos compreender o fundamento e o 

sentido de suas ações, nos foi possibilitado identificar metodologias de ação e formas de

intervenções em situações interativas, ou seja, o modus operandi de sua prática educativa.

Sabe-se que o professor para desenvolver seu trabalho em sala de aula necessita da 

cooperação dos alunos e da turma, sem o que fica impossível realizá-lo. Neste caso, a priori,

procuramos saber como o formador de professores faz para construir um ambiente de ordem, 

respeito e tolerância na sala de aula, que favoreça a aprendizagem. As respostas estão

apresentadas pelas categorias escritas no Gráfico 8, ou seja, através da avaliação, da liberdade, 

do diálogo, o domínio de sala de aula, para que os alunos possam cooperar naturalmente.
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Gráfico 8 – Construir ambiente de sala de aula favorável à aprendizagem.

Fonte: Elaboração da Autora. Teresina, 2006. 

De fato, são as incertezas da ecologia da sala de aula que definem o rumo das ações. 

Mas, é a racionalidade pedagógica que define a postura do professor sobre a forma como ele 

delibera a estimulação da participação e empenho dos alunos na aula. Até mesmo no ensino 
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superior, onde se subtende um público consciente do que quer e, portanto mais atento às 

aulas, é necessário que se crie um clima possível de condições de aprendizagem. Tanto é, que 

apenas um sujeito referiu-se à cooperação natural dos alunos por tratar-se de um público mais 

desenvolvido do que o do Ensino Fundamental ou Médio. Porém, o restante dos sujeitos 

entende que, tão logo inicie a disciplina, é preciso estabelecer regras para o bom andamento 

do processo educativo.

Eu sou muito disciplinado e acho que a gente deve disciplinar o aluno logo no inicio 
da disciplina [...] Ele sabe, por exemplo, que tem que entregar o trabalho no prazo 
[...] Eu digo assim até tal data e um trabalho que foi entregue eu digo que não vale a 
mesma nota [...] Mas eu volto atrás volto sem eles perceberem (P6). 

Outra estratégia utilizada para a manutenção deste clima foi fazer avaliações 

(reflexões) diárias e dela tirar elementos para tornar a aula interessante; ou seja, refletindo 

sobre a ação em conjunto com os alunos para buscar elementos que promovam uma dinâmica 

melhor do fazer educativo.  

Olha, a experiência tem me mostrado ao longo destes anos que as turmas são 
heterogêneas e dentro delas existe as lideranças [...] Uma das primeiras coisas que 
procuro fazer nos primeiros dias de aula é descobrir quem são estas lideranças [...] 
Quem lidera a conversa. Quem é que lidera o bilhete que vai passando [...] Quem é 
quem lidera outros tipos de fatores em sala de aula [...] Aquele entrar vou sair [...] 
Vou beber [...] É  nestas pessoas começam a liderarem isso que os outros vão 
notando que não se gosta que se converse que as perguntas sejam feitas dentro de 
uma ordem cada um levante a mão e pergunte (P9).                                      

O restante expôs a necessidade de intervenção de uma forma quase unânime (83,3%), 

que é através do diálogo. Por meio do diálogo freqüente, eles criam um ambiente propício à 

aprendizagem, fazem ajustes, investigam a turma em nome do bem maior que é aprender.  

Eu dou muita liberdade [...] O aluno tá lá pra aprender, se ele veio pra assistir aula, 
ele quer o retorno, às vezes você sente que tem algum que às vezes não tem [...] Não 
tá naquela [...] (sem interesse, conversando com o colega). Mas depois eu chamo, 
falo, converso: - Olha eu to aqui cumprindo minha obrigação, passando as 
informações para você [...] E  vocês tão aqui pra aprender, acredito que não estão a 
toa. Ai quando eu vejo que a coisa tá ficando excessiva [...] Tem aluno que não 
gosta mesmo ai eu jogo para a turma toda ou então chamo à atenção é na turma [...] 
Às vezes eu me zango, chamo todo mundo  passo logo um sabão (bronca) as vezes 
não [...] (P6). 

Há evidências de que a orientação de gestão de sala de aula é democrática, com vistas 

à dialogicidade, através da qual o aluno é capaz de decidir com liberdade sobre sua 

participação e colaboração na aula. Este tipo de gestão parece ser o caminho encontrado pelos 

professores formadores de professores para conscientizar o aluno sobre a relevância do que 

está sendo posto. Respeitando, inclusive, a liberdade do aluno, ele procura criar uma espécie 

de contrato didático ou pedagógico implícito. Porém, os sujeitos não admitem uma regra fixa 
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para manter a ordem necessária; por exemplo, para alunos que estão desatentos ou 

“bagunçando a aula”. Eles sabem que cada situação é única, e ele próprio, o formador de 

professores, por ser o responsável pelo domínio da sala é quem vai poder discernir segundo os 

elementos que ela apresentar. A melhor forma de intervenção é o que Perrenoud (2001) 

chama de agir na urgência, mas com competência, porque o tempo entre a situação, a ação e 

reação é curto. O professor precisa ter sensibilidade, saber de experiência, para lidar com 

situações diversificadas; conforme sinaliza esta fala representativa: 

É uma medida indiscutível. Não tem regra. Tem uma regra que é a questão do meio 
termo né? Quando você vê que estão bagunçando demais você dá um basta [...] 
Quando estão calados demais: - que é isso gente? Parece que é um velório! Então aí 
você tem que tornar a coisa viva dentro da medida do possível [...] Vai vendo, vai se 
situando, não há assim uma regra para aplicar [...] Uma técnica que vai valer [...] 
Não tem [...] Porque cada aula é uma situação diferente. Aí a gente tem que ter este 
discernimento né, de saber [...] (P5). 

Saber, por exemplo, que não podem dar atenção a qualquer fato que esteja ocorrendo 

em sala de aula, mas saber também que não podem ignorar atitudes consideradas inadequadas 

em sala de aula (como a conversa paralela). Além disso, o fato de interferir, por si só, já está 

relacionado ao ser professor. São valores, comportamentos que precisam ser internalizados; e, 

deste modo, podem contribuir para a própria identidade do aluno e do futuro professor. Por 

outro lado, eles têm consciência que não podem agir como totalitaristas em uma sala de aula, 

e sempre procuram um meio termo, demonstrando assim uma postura democrática. O grupo 

de professores formadores, portanto, age com sensatez, com cautela, para não correr o risco 

de incidir na radicalidade.

No entanto, quando a tolerância alcança o limite máximo, o grupo intervém de forma 

semelhante. Por exemplo, quando na sala de aula há a ocorrência de alunos conversando 

durante a apresentação de colegas ou do próprio professor, eles interferem chamando a 

atenção da turma por igual.  

Eu sou bem tolerante [...] E eles também [...] Mas tem uma diferença. Quando são 
alunos noturnos sou mais tolerante [...] Em algumas coisas eu sou intolerante, por 
exemplo, conversa, porque eu não consigo acompanhar algo que alguém ta me 
dizendo nem dizer algo se tem gente conversando. Ai eu sempre coloco assim: - olha 
ninguém é obrigado a assistir aula. Eu não vou colocar falta, para mim é a mesma 
pessoa, agora pode conversar lá fora. Então eu falo na hora [...] Às vezes eu mexo 
com ele? Onde estamos? Viajando aonde? Dormindo? Os meus sempre interagem 
[...] Não tem uma regra (P8).  

Não sendo capazes de conseguir esta atenção e a colaboração do aluno, para que não 

se desviem do seu objetivo nem atrapalhem o restante do grupo, os sujeitos fazem uso de sua 
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autoridade,106 e tomam a atitude de sugerir que o aluno (perturbador) se retire da sala. Porém, 

esta estratégia é a última a ser recorrida pelo formador de professores, em virtude de que sua 

pretensão é manter o aluno atento às atividades que estão sendo propostas. É importante 

ressaltar que em outras oportunidades, geralmente a sós, o formador de professores 

restabelece o diálogo com o aluno. 

Outra categoria mencionada pelos sujeitos foi “ter domínio de sala de aula”, passando 

pelo viés do domínio do conteúdo. Deste grupo pesquisado, 33,3% admitem que o domínio de 

conteúdo é preponderante, para que este ambiente possa ser criado, tendo em vista que está 

relacionado ao domínio de sala de aula. Para estes sujeitos, o professor que tem domínio de 

conteúdo sabe tornar a aula interessante. Sendo que este é imprescindível para conseguir a 

atenção dos alunos, uma vez que, através deste fator, se instala uma relação de confiança e 

interesse para o aluno. 

A primeira coisa mesmo é o aluno confiar naquilo que você tá passando para ele, 
passando aquele conteúdo com segurança, porque se você passar o conteúdo com 
segurança, eu procuro fazer isso porque se você traz o programa, se você mostra o 
cronograma dizendo o que você vai fazer da sua carga horária, porque ele sabe 
aquilo que você vai fazer. É tanto que em outras questões da universidade eles ficam 
me perguntando. Às vezes pode ser que não gostem muito da disciplina, às vezes 
não querem (não demonstram interesse) e quando começam a disciplina eles gostam 
tanto (P2). 

O domínio do conteúdo ou o saber da disciplina, entretanto, parece não ser suficiente 

para que a aprendizagem seja efetivada. Houyasse (apud PIMETA, 2000) considera esta 

prática ilusória, haja vista que os saberes pedagógicos não podem ser confundidos com o 

saber disciplinar. Com efeito, Shulman (apud GONÇALVES e GONÇALVES, 1998), por 

exemplo, ao teorizar sobre os tipos de conhecimento do professor, afirma: o que diferencia o 

conhecimento do conteúdo específico de um bacharel do conhecimento do licenciado é a 

maneira como ele vai ser transformado em conhecimento escolar para o aluno, ou seja, os 

saberes pedagógicos. E aí identifica o conhecimento pedagógico caracterizado pelo 

tratamento dado a este conteúdo na interação em sala de aula como outro saber que o 

professor necessita possuir. É o que Chevalard (apud THERRIEN, MAMEDE e LOIOLA, 

2005) chamou de transposição didática107 e foi criticado, porque o termo desconsidera os 

106 Para Gadotti (2003), o ato de educar é uma contradição: de um lado, é preciso uma práxis, uma ação sobre o 
outro; mas para que ele tenha efeito, o ato educativo, esta ação deve ser superada pela ação do outro. E a 
dialética da autoridade e da liberdade. Sem essa dialética não há educação. Para o autor “toda pedagogia que 
tentar suprimir um dos pólos da relação cedo ou tarde fracassará” (p.106). 
107 O conceito tem origem em Chevallard (1985 apud GRILLO, 2001). Para o autor, inicia antes mesmo da aula. 
Em sua concepção, ela se reduz com base na reprodução de saberes didaticamente organizados, porque ao 
professor cabe apenas a transmissão organizada deste saberes. Assim como Therrien (2004), preferimos utilizar 
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aspectos epistemológicos da prática educativa. Outros autores108 sugerem o termo

transformação da matéria no sentido de legitimar a autonomia do professor sobre a decisão e 

atuação do conteúdo em sala de aula. De fato, o formador de professores usufrui a liberdade

de tornar o conteúdo científico acessível ao aluno, conforme sua racionalidade pedagógica. 

Além do que, o termo transformação da matéria já implica uma abordagem de ensino não

mecanicista e não linear. Na medida em que o professor é o autor do tratamento dado ao 

conteúdo que vai ser compartilhado, através do diálogo com os alunos, novas formas de 

interferir, questionar, construir e reconstruir são dadas ali na ecologia de sala de aula. Isso 

implica que o grupo de professores formadores, ao assumir o compromisso de transformar o 

saber em objeto de ensino, percorre caminhos dialógicos, caracterizando-se um processo de 

socialização e não de transmissão. Além disso, está exercendo seu papel de mediador do 

conhecimento, facilitador da aprendizagem e também construtor de conhecimento.

Vejamos, no Gráfico 9, as estratégias que os professores formadores utilizam para 

transformar o conteúdo em objeto de ensino, ou seja, tornar os conteúdos mais

compreensíveis para o aluno. Foram encontradas quatro formas: através da linguagem,

contextualizando, avaliando e praticando. Destas duas, foram bastante significativas, a 

contextualização e a prática.
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Gráfico 9 – Transformar o Conteúdo em Objeto de Ensino.

No âmbito investigado, para tornar o conteúdo compreensível para o aluno, os 

formadores de professores recorrem a sua contextualização, esclarecendo a forma como o 

conhecimento foi produzido e adequando a linguagem à realidade do aluno. Isso implica

investigar o que vai ser abordado, adequá-lo a situações de prática, como também conhecer a 

o termo transformação da matéria por que implica na transformação de um objeto de saber a ser ensinado em
objeto de ensino, que é subjetivado pelo sujeito (o professor) na intersubjetividade com seus alunos.
108 Therrien, Mamede; Loiola (2005) também citam as pesquisas de Bordet (1997) sobre o tema.
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turma e suas peculiaridades. Implica também dar sentido ao conteúdo, mostrar sua origem, 

sua funcionalidade; ou seja, os sujeitos buscam a razão de ser do conteúdo. Com isso há um 

abandono da concepção tradicional academicista de ensino. A primeira preocupação da 

formação inicial na visão de Henemühle (2004) é esta dar sentido ao conteúdo. Os professores 

competentes fazem isso. Levam em conta os valores culturais, contextualizam-no para que ele 

possa ser significativo para o aluno. Os sujeitos estão atentos ao fato de não abordá-lo em um 

nível aquém ou além do aluno, mas procurando manter um equilíbrio, no qual o mais 

importante é elevar-lhe o nível de conhecimento; como se para desafiá-lo intelectualmente. 

Certamente isto pode caracterizar-se positivo, na medida em que manter as expectativas 

elevadas em relação ao aluno e ajudá-los a evoluir possa contribuir para que ele passe a 

acreditar na própria capacidade de aprender, elevando-lhe a auto-estima (COLL; EDWARDS, 

1998). No afã de aproximar o conteúdo do aluno, o professor utiliza as mais variadas formas 

de raciocínio (dedução, indução, analogias, tautologia). 

Como eu já lhe disse a gente faz muitas analogias, às vezes não tá no livro e a gente 
começa fazendo um resgate, partindo do mais simples para o complexo até chegar 
ao ponto que a gente deseja para que o aluno compreenda [...] (P9). 

[...] Eu também tenho que ver que não posso ficar num nível aquém da capacidade 
do aluno. Não posso colocar a questão num nível inalcançável para eles, mas 
também não posso me contentar com o mínimo que eles podem dar, tenho que 
elevar pelo menos um pouco a capacidade deles. Então eu tento conduzir a conversa 
neste sentido de modo a aprofundar esses conhecimentos (P4). 

Muitas vezes o conteúdo que está sendo posto no livro ou mesmo pelo professor, 

devido a sua complexidade, não é fácil de ser compreendido pelo aluno. Geralmente, o 

professor tem que se esforçar para torná-lo mais compreensível. Daí ser necessário traduzir 

este conteúdo, fazer um resgate histórico e mostrar que ele não é uma verdade acabada, mas 

sim fruto de um trabalho científico. A metodologia adotada geralmente é a indutiva, partindo 

do simples para o complexo, para apresentar sua funcionalidade/aplicabilidade, enfim 

transformando-o, literalmente. Neste aspecto, o cuidado com a linguagem, os exemplos, as 

analogias, as demonstrações, as tautologias são aportes que o professor utiliza, constituindo-se 

em estratégias pedagógicas comunicacionais para a compreensão do conteúdo. O que nos leva 

a interpretar que a ação pedagógica dos professores formadores é eminentemente 

comunicativa, tem muita proximidade com a pedagogia intersubjetiva, voltada para o 

entendimento, proposta por Boufleuer (2001).  

Isso se explica pelo fato de a metodologia ser a aula dialógica, conforme observamos. 

Mesmo nos momentos em que o professor realiza uma aula expositiva (concentrando-se no 
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que fala) necessita fazer contato com seus interlocutores, refletindo sobre o que estão fazendo, 

investigando a ecologia da sala de aula, fazendo, por exemplo, leituras do silêncio do aluno e 

buscando o consenso. 

Eu gosto de perguntar à medida que eu vou jogando109 o conteúdo, exemplifico. 
Você acha que isso aqui é utilizado em que? Quando a coisa é muito teórica eu uso 
transparência e vou conversando [...] Quando é prática, a gente vai exercitando 
(P11).  

Na apresentação oral, às vezes, não tem participação do aluno não, mas eu sempre 
dou uma paradinha esperando uma resposta - E ai a gente ta entendendo? - Eu já 
notei que às vezes ele não quer falar, então eu pergunto se tem dúvida [...] Quero 
saber que eles estão entendendo o assunto [...] (P3). 

Estes dados apresentam uma racionalidade pedagógica direcionada para a aquisição de 

saberes e a evolução dos alunos, porém, com o respeito por ele e suas condições concretas. 

Além disso, note-se que a preocupação com a qualidade do conteúdo remete à idéia de um 

ensino reflexivo e crítico, uma vez que o foco de abordagem do conhecimento é desmistificar 

verdades acabadas.  

Além destas estratégias, há outra fundamental, que é a prática do conteúdo, em que é 

feita a conexão entre a teoria e a prática (60% dos sujeitos), seja por associação do fato ao 

conteúdo, seja pela transformação do conteúdo em algo concreto, um gráfico, por exemplo. 

Neste ponto, os formadores acentuam o caráter reflexivo da abordagem dos conteúdos, 

situando as práticas para traduzir o que está escrito.

Eu sempre coloco este conteúdo numa situação prática. Eu sempre procuro uma 
situação prática para a qual é necessário um determinado conteúdo (P10). 

Outra variável encontrada como forma de auxiliar à compreensão do conteúdo pelo 

aluno foi a avaliação processual do que está sendo colocado em sala de aula. Este fato, por um 

lado, corrobora o que já comentamos no tópico anterior, sobre presença e os ganhos de a 

racionalidade pedagógica guiar a avaliação em uma perspectiva formativa. Por outro, 

possibilita a evolução do professor e alunos e a eficiência do ensino, afirmando também que a 

prática pedagógica dos professores formadores é reflexiva. 

Eu procuro sempre desta forma, porque sempre eu procuro fazer um questionário 
com meus alunos, de todos os temas, por que têm um tema que sempre deixa a 
desejar e ai depois comas repostas deles é que eu posso melhorar ou não (P1). 

109 O uso de termos como estes e outros, tais como “passar”, “repassar”, encontrados no decorrer de alguns 
depoimentos, nos remete à idéia de uma postura profissional nos moldes tradicionais, onde o ensino é mera 
transmissão. Porém, no contexto das falas, observamos que o uso desta linguagem pode ser resquício de um 
processo formativo, baseado na racionalidade técnica a que os professores formadores foram submetidos. 
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A natureza comunicativa da ação pedagógica e a necessidade de cooptar os alunos

para o objeto de ensino nos remetem a um dos aspectos mais cruciais da gestão de interação

em sala de aula: – a socialização do conteúdo. Como bem assinala este formador de

professores:

Então o que eu tenho que colocar estratégias para ele superar isso, através de
argumentos, de diálogos, não há como colocar simplesmente na cabeça do aluno, 
não há como você fazer desta maneira. O jeito é colocar argumentos com
experiências, principalmente o lado prático, por exemplo, para mostrar para ele que
ele está equivocado que aquilo é um absurdo [...] Quer dizer eu tenho colocado
muitas vezes a questão da análise de resultados. Já teve estudantes que foi calcular 
massa de água e encontrou a massa de elefante! Ai calcula idade do universo e 
encontra minutos [...] Aí eu digo você nem existe! Isso é um absurdo! [...] (P5).

Quando mencionamos a forma como o grupo aborda os conteúdos, não encontramos

muita divergência. Como a ação educativa implica na existência de um forte componente

verbal, a exposição oral e dialogada é uma das formas pelas quais os conteúdos são 

socializados em sala de aula. 

No Gráfico 10, observamos dois modos com os quais os formadores de professores

fazem a abordagem dos conteúdos: a exposição oral e dialogada com ou sem o uso de 

recursos tecnológicos ou artesanais, e o uso de estratégias práticas. A exposição oral 

dialogada consiste na abordagem teórica dos conteúdos de forma conversada e reflexiva. 

Através de questionamentos de professores e alunos, os sujeitos vão construindo o tema de 

conversação.
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Gráfico 10 – Abordagem de Conteúdos.

Fonte: Elaboração da Autora. Teresina, 2006. 

Trata-se de uma abordagem rica, porque o professor à medida que expõe o 

conhecimento vai controlando e avaliando a forma como os alunos o apreendem, podendo 

fazer correções imediatas. Sua riqueza se afirma quando o professor utiliza recursos 

audiovisuais, como um meio de estimular os alunos e facilitar a compreensão. O último modo

é a exposição oral, casada com as atividades práticas, utilizada por quase 66% dos sujeitos. 
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Ela permite o aprendizado na prática, favorecendo o desenvolvimento de competências 

profissionais e da autonomia do aluno. Não consiste unicamente em demonstrar fisicamente 

os conteúdos ou fazer com que os alunos o vivenciem, inclui também falar de suas 

experiências ao aluno. Aliás, falar de suas experiências tem sido uma estratégia que o 

formador de professores, como pesquisador e conhecedor profundo daquilo que ensina, lança 

mão para tornar o conteúdo interessante. Esta forma também incorpora pesquisas na 

biblioteca e atividades práticas de laboratório. 

Minha abordagem é expositiva [...] Nós ainda usamos pouco recurso, projetores, 
datashow o que ainda uso são programas de computador que a gente leva para o 
aluno compreender o conteúdo, mas primeiro agente faz teoricamente, para depois 
fazer a prática [...] Aprende o conteúdo e depois vai para o laboratório, para que o 
aluno não perca a autonomia, e tenha entendimento do processo. Isso tem dado 
certo, tem sido positivo [...] Eles ficam muito satisfeitos quando eles aprendem um 
conceito que é muito delicado e depois você joga num programa destes de um 
computador, um software deste de matemática e eles vêem os resultados e é bom 
porque muitas vezes eles até procura entender o programa que esta gerando estas 
repostas por trás [...] Para não ficar refém do programa [...] Ter autonomia 
intelectual (P11).   

Observamos que a racionalidade pedagógica explicitada por este grupo, na abordagem 

do conteúdo, comporta a preocupação constante entre a relação teoria e prática, como meio de 

fomentar a autonomia intelectual dos alunos.  

Porém, apesar de a apresentação dos conteúdos ser o primeiro passo para torná-lo 

objeto cognoscível para o aluno, ela, por si só, não garante a aprendizagem. Há outro 

momento complementar, em que o aluno tem participação intensa, torna-se sujeito e significa 

a aprendizagem (aprender fazendo), que é a realização das atividades de ensino. 

Contudo, mesmo sendo condição sine qua non para uma aprendizagem significativa, 

elas nem sempre são estimulantes para os alunos. De fato, a expressão já implica 

responsabilidades, em trabalho, em prazo, em nota, e nem sempre o aluno parece disposto ou 

como tempo (uma vez que nas licenciaturas grande parte dos alunos já está no mercado de 

trabalho) para concretizá-las. Stenhouse (1984), considerando a prática educativa como 

processo de busca, pontuou que as atividades de ensino devam ser gratificantes, interessantes, 

e controvertidas, sem obsessão pela nota. Estimular os alunos é complicado, entretanto 

necessário. Propor atividades interessantes e estimulantes é o desafio que enfrenta qualquer 

professor, seja em espaços escolares seja em não escolares. Em alguns casos, dada à natureza 

da disciplina ou do curso, como é o caso do Curso de Educação Artística e o de Educação 

Física, a característica lúdica das tarefas facilita bastante a motivação e o envolvimento do 
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aluno. Em outros, como é o caso de um curso, considerado de “linha dura”, o formador de

professores se esforça para estimular os alunos pela via lúdica. Por exemplo:

Tem umas tarefas que são obrigatórias por conta do conteúdo (prática, exercício)...
A gente procura acrescentar tarefas que sejam envolvendo coisas do dia-a-dia que
chamem a atenção deles e que traga interesse deles procurar resolver porque também
ta resolvendo problemas do dia a dia. Por exemplo, a gente tem uns tipos de
equações [...] que permite trazer certas curiosidades, certas brincadeiras termina
sendo uma coisa lúdica (P10). 

As atividades práticas na concepção do grupo de formadores de professores são as que 

mais possibilitam uma aprendizagem significativa. Em se considerando o levantamento

bibliográfico de pesquisas sobre o ensino feito por Gauthier et al (1998), este dado evidencia

que os professores formadores são eficientes; à medida que escolhem atividades práticas, 

constituem indicador de elevação no nível de capacidade dos alunos.

Porém, envolver os alunos nas tarefas não é algo muito espontâneo e natural. Os

sujeitos têm consciência desta dificuldade. Como também são conscientes do seu 

compromisso, lançam mão da criatividade na invenção de estratégias pedagógicas que 

motivem o aluno. No artesanato de sua prática, os professores formadores são guiados pelo 

bom senso e por sua própria experiência, na busca de vivências de aprendizagem mais 

convenientes a seus alunos/turma. O que significa para Sacristán (1998) que a escolha de 

estratégias configura um processo de reflexão sobre as práticas que nem sempre é previsto,

mas permeado por seu envolvimento afetivo. No Gráfico 11 encontramos sete estratégias 

utilizadas pelos sujeitos para incentivar os alunos, no sentido de despertar seu interesse em 

realizá-las.
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Gráfico 11 – Envolver os alunos na realização de tarefas.

Às vezes o conteúdo se torna maçante ai você vai procurando uma forma de
trabalhar este conteúdo. Às vezes eu mudo a forma de trabalhar, vou pra prática
primeiro, aí mostro como é que é e aí depois... Mas tem dia mesmo que a gente



177

passa, passa e parece que o aluno tá disperso. Às vezes você mesmo não ta num dia 
legal e tenta de todas as formas mudar e não muda quando eu sinto que vou... Eu 
vou pra prática para tentar estimular para não cair na mesmice e a gente procura 
sempre ta incentivando o aluno. Que às vezes o aluno chega e fica conversando [...] 
E você precisa interferir (P3). 

Este depoimento é representativo de que os sujeitos investem na inovação de 

atividades, mudando a forma de abordagem para que as aulas não se tornem enfadonhas e 

desinteressantes. De tal maneira que todos os professores formadores utilizam atividades 

práticas, contextuais, concretas. Eles acreditam que elas, além de motivar, dinamizam a 

interação na aula e funcionam como fixação de aprendizagem. Além do que garantem uma 

aprendizagem mais significativa,110 como nos diz este formador de professores: 

Por exemplo, eu vou falar de pesquisa na aula. O que é preciso trazer para cá? É o 
problema, o tema é você pegar todos estes conteúdos e mostrar de maneira prática. 
O que é o tema? Imediatamente você mostra pesquisas na área. Você mostra um 
projeto [...] Na mesma coisa é na educação, você vai falar de habilidades que o aluno 
deve ter para ministrar determinados conteúdos né? Então você vai em busca isso 
onde, nos jornais, na Internet, mas você sempre traz eles vinculado a um momento 
pratico que chame interesse do aluno porque se não tiver é melhor você n tratar viu 
porque não fica. Contribuem para fixação do conteúdo (P10).  

Outra estratégia bastante utilizada é o ‘marketing’. A expressão, usada na gestão 

empresarial, pode muito bem ser aplicada na gestão de classe. Em nosso contexto, significa 

um conjunto de estratégias e ações que visam aumentar a aceitação e fortalecimento da 

imagem do conteúdo pelo (alunos). No caso, os professores, usando a argumentação e o 

diálogo e até auxiliados pela tecnologia, mostram aos alunos a funcionalidade, a relevância do 

conteúdo para o seu crescimento como profissional e como pessoa, como forma de atraí-los.  

A primeira coisa é o comercial. Então sempre que eu vou dando aula mostro alguma 
aula de campo. Então aparecem algumas coisas de prática e ele pode ver no 
datashow e ai eles ficam animados. Tem isso, tem aquilo [...] - E a gente pode ver 
isso, ver aquilo? Motiva (P 1). 

Observamos que os sujeitos procuram no diálogo mostrar a relevância para o aluno do 

que está sendo abordado; isso funciona como uma forma de despertar a consciência deste 

aluno.

Olha vocês tem que saber conversar idéias, crescer no estudo de grupo, melhorar e 
aprofundar os conhecimentos, vendo novos pontos de vista novas possibilidades de 
interpretação [...] (P4). 

110 É a aprendizagem que decorre da atualização de esquemas conceituais, através da comparação, identificação 
de semelhanças e diferenças entre o que se sabe e o que se está a aprender, de modo que se possam extrair 
conclusões (ZABALA, 1998). Então, estar diante do conteúdo não é suficiente para que ocorra esta forma de 
aprendizagem. Mas que isso, é necessário vivenciá-los; experimentá-los, para que seja possível estabelecer 
relações e tirar conclusões. 
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Outras estratégias foram encontradas, embora não significativas, uma vez que 

correspondem a menos de 9% dos sujeitos; por exemplo, a cobrança e o envolvimento do 

professor nas atividades. Percebemos também que é pela observação e a reflexão auxiliada 

pela experiência que eles selecionam as atividades estimulantes, o que nos faz afirmar que o 

saber de experiência fortalece o saber pedagógico. 

As atividades que você vai selecionado. Ao longo nossa experiência a gente vai 
percebendo as que interessam a um grupo de determinado aluno [...] Existem turmas
que gostam de seminário, outras já não gostam, são resistentes [...] Tem umas que
gostam de realizar atividades práticas [...] A realização de um projeto, pequenos
projetos [...] Outros pequenos trabalhos práticos e outros que fazem opção até pelo 
tradicional (P10).

Ainda que o professor se esforce no sentido de propor atividades interessantes, devido 

à heterogeneidade da turma e ao próprio contexto, nem sempre o resultado é uniforme; ou 

seja, às vezes alguns alunos deixam de realizá-las. Em razão disso, perguntamos sobre a 

forma como os sujeitos deliberam quando as tarefas são realizadas ou não pelos alunos. 

Pudemos observar que, quando as tarefas são realizadas a contento, o formador de professores 

costuma elogiar, valorizando o esforço do aluno, elevando sua estima pessoal, autenticando 

sua autonomia.

Quando a resposta é positiva não é, eu gosto de premiar, elogiar. Quem não da conta
do recado eu dou bronca... Digo que não ta levando a sério certo? E digo que aquilo
é responsabilidade dele. Eu digo: - Olha a escolha é sua fazer e esta disciplina, e
também é responsabilidade sua [...] (P4).

Entretanto, muitas vezes os alunos não realizam sua atividade ou realizam-na

conforme o que foi acordado. Nestas situações, o professor, como instrutor e formador,

precisa deliberar sobre este tipo de ocorrência, para que seus objetivos não se percam.

Encontramos três estratégias de intervenção do formador de professores neste aspecto, 

descritas no Gráfico 12: 
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Gráfico 12 – Atitudes do formador de professores diante da não realização das tarefas propostas.
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Quando questionamos sobre a realização ou não das atividades, nos deparamos com 

uma variável interveniente: a realização inadequada da atividade; ou seja, quando os alunos 

realizam as tarefas, mas fogem do foi objetivado. Neste caso, os professores criticam e 

colaboraram, mostrando os pontos em que os alunos podem evoluir e estimulando para que 

seja refeita. Note-se a presença forte da sensatez do formador de professores, apontando para 

uma racionalidade pedagógica prática onde a intenção é sempre fazer com o aluno realize a 

tarefa (não de qualquer forma) por isso mesmo dão outras oportunidades. O foco é a 

competência que eles precisam adquirir, não é reprovar: 

[...] eu procuro dar outra oportunidade. Eu digo: nós vamos fazer o seguinte: este 
trabalho não ficou ideal, vocês têm condição de fazerem melhor. Agora mesmo foi 
feito “tradições populares” e eu perguntei cadê o clima? A gente não pode fazer um 
seminário sem vivenciar. A classe não tá no clima, não ta caracterizado nada, sem 
um chapéu? É um tema tão rico! (P1).  

A prática educativa, por ser baseada essencialmente em uma razão prática, requer 

habilidade, prudência e astúcia do professor como assinala Gauthier et al (1998). Por esta 

razão, quando a turma ou um aluno particularmente não responde coerentemente conforme o 

que foi definido, ou seja, quando as tarefas sugeridas não são realizadas, o professor 

necessariamente vai intervir. A forma de intervenção comum encontrada nos professores 

formadores foi a dialógica, de conscientização. Consiste em levar o aluno a refletir sobre sua 

co-responsabilidade no processo, sobre os ganhos e perdas da realização das tarefas. Esta 

dedução está expressa nas falas, a seguir: 

Quando não realizam, eu não aplico medida disciplinar não. Sempre digo para eles: - 
olha você tá perdendo oportunidade. No dia que vocês saírem daqui e disserem que 
não aprendeu isso porque a professor não me botou para aprender a consciência vai 
acender uma luzinha. Porque vocês vão lembrar que eu coloquei e depois vocês 
estão jogando dinheiro publico fora [...] (P6).     

Como eu ministro muitas disciplinas práticas, uma coisa que motiva os alunos é o 
laboratório. Mas eles têm resistência para fazer o relatório. Você vê muito relatório 
copiado, igualzinho e ai você se chateia. Claro que, às vezes, tem muitos alunos e ai 
você não consegue que ele tenha muita participação integral. Eu não gosto de prova, 
você tem que motivar mesmo é exercício (P11). 

Esta forma dialogada, apesar de exprimir a responsabilidade e o cuidado dos 

professores formadores por seus alunos, pode ganhar contornos repreensivos, mas somente 

em última instância, e de natureza moderada. Como toda forma de interação, a relação 

professor aluno às vezes é muito desgastante, e o professor também se aborrece, 

desembocando muitas vezes em uma situação de mal-estar. Não é fácil investir tanto em uma 
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atividade e ter respostas negativas. Por isso a reprimenda nem sempre é gentil; conforme 

podemos comprovar por esta fala: 

Quando faz, elogio sim. Agora quando ele não faz, quando ele engana a gente 
dizendo que quer, que é o que ta acontecendo comigo agora no PIBIC, que eu tô 
numa situação muito muito muito delicada que é um aluno que escreve mal  e eu 
tive que fazer o trabalho por ela e isso me preocupa muito, neste caso a gente tem 
dizer, talvez, um pouco [...] Tem que dizer alguma palavra violenta (P12). 

Embora o objetivo seja advertir o aluno das conseqüências de seus atos, fazendo-os 

refletir sobre eles, o professor precisa ser cuidadoso e prudente para que o ato repreensão não 

atinja moralmente o aluno nem gere conflitos de poder. Neste caso, ter “jogo de cintura” é 

fundamental. 

Eu acho assim que querendo você fala mais duro com o aluno, mas assim de 
maneira rude,  que isso é uma prática, esta é a que não ajuda [...] Você tem que ter 
um jogo de cintura [...] Claro, sem também facilitar demais. Tem gente que leva 
muitos exemplos do dia a dia das noticias dos jornais, das guerras que têm por aí [...] 
Termina sendo uma aula que não são somente os conteúdos da matemática, a gente 
termina fazendo alguns comentários abrem espaço para os alunos dizerem o que 
quiserem [...] (P 10).  

Estes dados reafirmam o pensamento de Rasgo (1999) quando diz que o ensino como 

um ofício sugere certas habilidades – competências – e disposições; requer igualmente a 

ênfase no conteúdo pedagógico e na sensibilidade pelo ensino, mas que um conhecimento e 

proposições. Deliberar para manter as ações de interações no curso das finalidades requer 

mesmo habilidade. Requer o que Shulman (1986 apud FIORENTINI, SOUSA JR.; MELLO, 

1998) chama de saber estratégico, expresso por uma racionalidade pedagógica que se 

concretiza na organização do processo de ensino e de aprendizagem. 

Quando as tarefas sugeridas “valem nota”, a atitude dos professores formadores é 

concisa: ou substituem a atividade por outra ou atribuem a nota, mesmo que depois dêem 

outra oportunidade ao aluno. O importante para eles é que sejam realizadas. Porque são elas 

que vão possibilitar o desenvolvimento das competências para o ofício. É provável que esta 

atitude ocorra em função de manter sua autoridade de professor, tão necessária quanto 

respeitar os alunos que concretizam a atividade. Isso indica a importância da constância de 

suas atitudes e do respeito pela regras de atuação, que, mesmo implícitas, precisam se fazer 

valer para que ele – enquanto formador de professores – tenha o respeito por seus alunos.

Quando a turma responde como foi definido fico muito realizada e supervalorizo. 
Quando ele não realiza tento explicar para ele o que foi que ele perdeu e eu não 
repito, porque tem o outro que foi! Um dia tivemos um trabalho de campo e eram 40 
e só foram vinte. Então quando os que faltaram começaram a ver a relevância do que 
foi feito, chegaram a propor a pagar para que eles fossem a aula de campo. E eu de 
jeito de nenhum! E então eles pediram para fazer a atividade e eu não fiz. Porque 
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eles têm que saber que tem a hora de perder e a hora de ganhar. Agora com relação à 
nota eles não perderam, substitui a atividade (P1). 

Por isso, se, para uns, os professores formadores são vistos como rigorosos quando a 

tônica é a nota, por outros podem ser vistos como compreensíveis e flexíveis. De fato, a 

atitude do formador de professores oscila entre a rigidez e a flexibilidade. Por exemplo, 

quando as tarefas não são entregues no prazo determinado ou agem efetuando cobranças e 

lembrando dos prazos ou ameaçam, dizendo que a nota não será mais a mesma. Ainda assim, 

reconsideram. Sua razão prática e situada o impede de prejudicar o aluno, dado que o objetivo 

conceitual (o saber científico) foi atingido. Neste aspecto, o objetivo procedimental é 

abandonado (atitudes), mostrando uma racionalidade pedagógica técnica-instrumental voltada 

à aquisição de competências cognitivas ou crescimento intelectual do aluno. 

Tem um que faz corpo mole [...] Professor hoje eu tô assim [...] Mas eu fico de olho 
neste aluno observando o dia-a-dia [...] Eu vou cobrar depois na avaliação (digo) [...] 
Porque, eles têm que aplicar os fundamentos [...] Tem que saber passar, progredir, o 
passe adequado [...] Às vezes eu vou só observando [...] Se o aluno não fez a prática 
eu to vendo no dia-dia [...] (P3).       

Provavelmente, pela oscilação entre a flexibilidade e a rigidez e ainda pela oscilação 

ou pela subjugação das competências técnico-científicas às atitudinais e ainda pelo bom senso 

que o formador de professores apresenta na tomada de decisão sobre as situações em que sua 

ação possa vir a prejudicar o aluno, é que ele, muitas vezes age como um cobrador.  

Eu elogio estimulo [...] Quando não realiza, eu não dou a nota e eu fico cobrando. 
Por exemplo, eu fiz um trabalho sobre células voltaicas, e células combustíveis. 
Então eu pedi para fazerem um texto sobre este tema e marquei para receber hoje, 
dia 28. E ai a metade dos alunos não trouxeram ai eu digo assim: - Gente eu só vou 
receber hoje [...] E ai depois, não recebo mais [...] Digo: - Gente vocês tão 
precisando fazer isso aqui [...] Uma coisa, uma pesquisa [...] Eles inventam mil e 
uma desculpas [...] Mas no relatório eu não consegui fazer assim, às vezes este 
relatório substitui uma nota mais baixa [...] Mas a cobrança é assim (P11).   

Estes dados marcam a deliberação sobre a prática de forma reflexiva e prudente, cuja 

racionalidade pedagógica é manter um processo de ensino baseado no “aprender a fazer 

fazendo”. Evidencia igualmente uma racionalidade pedagógica direcionada para o 

crescimento intelectual do aluno, permeada pelo respeito, pelo diálogo e pela formação de 

princípios valorativos.

Esta racionalidade pedagógica também incorpora o equilíbrio, o tempo, o movimento 

o ritmo e a duração das atividades. Daí o porquê do controle em virtude do respeito pelos 

prazos é importante. Geralmente dentro de uma carga horária de no mínimo 60 horas o 

professor se movimenta para envolver os alunos e guiá-los no caminho das competências 
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requeridas para cada disciplina. Sabe-se que o tempo despendido à apresentação de 

conteúdos, à realização de tarefas e à avaliação precisa ser controlado. Isso é um fato que

requer habilidade do professor.

O professor deve ter controle, não deixar a sala solta demais [...] Porque senão
dentro da carga horária da disciplina fica difícil cumprir os objetivos estabelecidos...
Você tem que acompanhar e equilibrar (P10).

O relatório dos sujeitos mostra que manter o equilíbrio entre o movimento, o ritmo e a 

duração das atividades seja, talvez, um dos maiores desafios que o professor enfrenta para

tornar o do processo de ensino-aprendizagem bem-sucedido, nos limites de uma carga horária 

predefinida. Perguntamos como o professor interpreta esta questão em sua prática. As

respostas confirmam a dificuldade enfrentada pelos professores formadores. No entanto, eles 

evidenciam que geralmente conseguem superá-la, devido a alguns fatores. Por exemplo, a 

observação da turma, concomitante com um planejamento bem delimitado dos conteúdos e 

das estratégias, facilita muito.

É difícil, mas você tenta equilibrar isso da melhor maneira para que haja melhor
aprendizagem também. O processo é dinâmico e é a turma que vai dizer. Mas eu 
procuro sempre dar conta do programa. Há atividades que não são realizadas, aí eu
substituo por outras (P5).

As atividades assim como os conteúdos também precisam ser controlados, na 

perspectiva da temporalidade. No Gráfico 13, localizamos as estratégias que os formadores

utilizam para controlá-los.
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Gráfico 13 – Controlando o tempo e as atividades.

Quando os sujeitos relatam sobre as razões e a forma de intervenção para controlar o 

tempo previsto para o conteúdo e as atividades, denunciam uma racionalidade pedagógica 

guiada pelo desejo de compreender o que ocorre com a turma em primeiro lugar. Ao 

investigar sobre a interação em sala de aula e também sobre suas ações, o grupo de 
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professores formadores constrói hipóteses e as testam cotidianamente. Sendo que esta forma 

de racionalizar converge para o modelo da racionalidade prática, embora seus elementos 

sejam instrumentais, porque trata de controlar as ações no limite de um determinado tempo. 

Neste aspecto, percebemos que a liberdade destes atores sobre os atos deliberativos na 

ecologia da sala de aula caracteriza a autonomia presente no seu fazer. Tal autonomia se 

configura pela competência técnica, prática, científica e humana, presentes na busca de 

estratégias para conduzir da melhor forma possível a ação de formar o futuro professor. Estas 

competências que demonstram para adequar tempo e conteúdo têm caráter pedagógico; 

implica saber pedagógico cuja relevância disputa ligar com o saber disciplinar.  

Quando analisamos a proeminência das categorias, observando a turma e 

movimentando o conteúdo, elas corroboram a idéia de uma prática reflexiva e deliberativa. De 

fato, os professores formadores estão sempre atentos, observando e avaliando o andamento 

das atividades, para ajustá-las as suas finalidades. E, também, como subsídio para planejar 

mudanças no curso das ações, o que depende do seu conhecimento da matéria. Sua autonomia 

permite-lhe decidir se deve fazê-las, se for o caso, ou substituí-las por outras e até retirá-las. 

Quanto aos conteúdos, eles também podem ser substituídos ou suprimidos ou acrescentados 

ou antecipados, conforme a necessidade da turma. Os professores formadores podem, por 

exemplo, partir das práticas para enfocar depois a teoria.

Mas tem alguns conteúdos que a gente acrescenta porque a gente vê o crescimento 
da turma, entendeu? Então eles precisam demais. Agora existem oportunidades que 
não dá para todo o conteúdo porque a turma não acompanha, ai eu vou ter que não 
cortar. Não dá pra tentar passar tudo, porque não vai adiantar. È melhor passar 
pouco conteúdo, mas bem vivenciado na prática e na teoria, unir a teoria à prática e 
vice-versa, porque senão eu não vou conseguir (P1). 

Como a ação docente é teleológica, fica evidente que o formador de professores, 

apesar da dinâmica do processo educativo dos ajustes que ele estabelece, procura não fugir do 

que foi determinado. Sua ação caminha no sentido de atingir suas metas, seus objetivos, que 

são as metas da ação pedagógica (formar e instruir), seguem um modelo de formação para as 

competências, conforme observamos.  

Agora mesmo assim, ainda acontece de certos conteúdos eu ficar me detendo porque 
os alunos puxam conversa porque eles trazem novos problemas e eu não gosto de 
deixar passar então às vezes, eu tenho que sacrificar um certo conteúdo que estava 
programado para frente em detrimento deste aqui. Ai eu vou ter que saber que 
conteúdo eu deve sacrificar, sem prejuízo, para aquilo que eu estabeleci como meta 
inicial que é, digamos assim promover, proporcionar certas competências (P4). 
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De tal maneira que, quando ocorre um desajuste no ritmo e no tempo, os objetivos não 

são comprometidos, ainda que isso lhe custe acrescentar algumas horas do programa, como 

neste caso: 

[...] Eu elasteço o programa [...] Às vezes dou mais de 60 horas e normalmente eu 
não digo para eles... Aí quando eu furo o tempo, já sei que vai ser prorrogado (P8). 

Ou de refazer algumas atividades, o importante é que o aluno possa aprender:

Não é fácil não, no planejamento agente ajusta isso... Refaz algumas partes da 
atividade [...] Se não da certo a gente repete a gente procura dizer com outras 
palavras, com outro jeito para que ele aprenda [...] Mas, no geral a gente tem 
conseguido (P9). 

A presente necessidade de o professor realizar adaptações no cotidiano de sua prática, 

no que toca às estratégias e à temporalidade e aos propósitos de suas ações, não é fortuita. 

Suas estratégias são bem planejadas, o que indica que as ações da ecologia da sala de aula não 

são aleatórias, ainda que os alunos tenham papel preponderante no desenvolvimento da aula, 

chegando até mesmo a induzi-la; as ações seguem uma lógica. A lógica expressa uma 

racionalidade pedagógica voltada para a conquista de metas, que também são 

preestabelecidas, uma vez que a ação docente é também normativa. Também demonstra que a 

teleologicidade das ações pedagógicas são mediadas pela pessoa do professor, que, enquanto 

sujeito, faz a ponte entre o conhecimento e ação. Cada direcionamento de atividades, cada 

decisão tomada na ecologia de sala de aula, cada curso de ação tem uma finalidade maior, 

enfim, contêm um sentido que reflete o pensamento dos sujeitos, suas crenças, seus valores.

Olha os nossos pensamentos direcionam as nossas ações né? Eu acho que todos os 
valores que nós internalizamos [...] Eu acredito que o sustenta esta prática é o 
constante preparar [...] Vendo as diferentes formas de pensamento do homem [...] A 
forma filosófica dele pensar [...] Ai nós vamos colocando os ingredientes (P10). 

Para compreender a prática educativa e a racionalidade pedagógica que a orienta e nela 

é reconstruída, é preciso entender a que conduz esta prática. De fato, pondera Sacristán (1999) 

que, sem recorrer ao significado da ação pedagógica não é possível entender nem quem seja o 

agente e nem o que ele faz. Daí o porquê de, para explicarmos uma ação, ser preciso 

compreender o seu sentido. Como a educação é uma prática social dirigida, entender o sentido 

ou a razão das ações dos professores formadores realizadas na sala de aula auxilia na 

compreensão do projeto maior de formação docente, bem como da identidade profissional.  

Sacristán (1999) pontuando sobre os componentes dinâmicos da ação educativa alerta 

que apelar para a variedade de razões nos leva a realizar uma ação. O autor lembra também 

que a complexidade de conceitos (crenças, interesses, motivos, intenções, compreender fins, 
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propósitos, paixões) serve-nos “não tão só para explicar as ações detalhadas, mas como 

estruturas que constituem orientações gerais estáveis, que dão coerência a vida das pessoas, 

proporcionando o sentido da própria identidade como estrutura estabilizada no tempo” (p.34).

Considerando que é a racionalidade pedagógica que dá coerência às ações do

formador de professores e de sua identidade, perguntamos aos sujeitos qual a razão para suas 

ações deliberativas em sala de aula.  Com efeito, percebemos uma variedade de razões que 

movem os sujeitos no seu fazer pedagógico. No Gráfico 14, estão alocadas as respostas 

obtidas em três categorias distintas: o crescimento dos alunos, o amor pelo ofício e a crença

no que faz. 

Sujeitos

10

8

6
Crescimento dos alunos

O amor pelo ofício

Crença no que faz

Gráfico 14 – Razões para as ações do formador de professores.

Ao dizer que a razão de suas ações em sala de aula é o despertar, no aluno, a sua 

autonomia reflexiva, à criticidade e à independência do pensamento, o formador de 

professores assume que o grande desafio de sua ação é fazer com que os alunos evoluam e se 

tornem sujeitos críticos. Note-se aí a presença do interesse de valor em conformidade com a

tipologia de Weber (1984 apud TARDIF, 2002) caracterizando uma intencionalidade que 

culmina na expectativa da transformação, refletindo concomitantemente em uma causa maior,

a social. Neste aspecto, evidencia-se uma racionalidade pedagógica nos contornos 

emancipatórios.

[...] O sentido disto tudo é simplesmente isso: é formar bem este estudante! Por que 
se ele se formar bem para quem ele for ministrar as aulas vai se formar melhor [...]
Então se trabalha para a sociedade [...] (P5)

São os desafios de fazer com que alguém esteja lhe ouvindo e se transforme [...] Que
haja democracia; cidadania (P6).

E isso evidencia também uma formação na perspectiva da moral e da ética, em virtude 

de que eles têm a consciência de estarem formando profissionais para trabalhar com crianças 

e adolescentes.
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A maioria vai ensinar. São poucos que vão para a academia e a maioria vai lecionar 
e aí é que ta a importância dele na integração, da socialização de mostrar este lado, o 
lado de educador. Como pessoa, de promover a integração do aluno na sociedade, 
porque a educação física é um momento no colégio onde todos são se entendendo, ai 
você não vê a cor, a raça, o credito, não vê se é pobre, se é rico, então ta todo mundo 
junto. É isto que a gente procura passar também, não discriminar, mas sempre fazer 
junto aquele congressamento. É esse o objetivo que a gente tenta passar para os 
alunos (P3). 

Por outro lado, a ação pedagógica volta-se para o professor, submetendo-o ao aluno, 

confirmando o que Tardif e Lessard (2005) já mencionaram; isto é, que ser professor é 

realizar-se no outro e com o outro. De fato, fazer com que o aluno se transforme e evolua é 

uma significativa realização profissional; caso contrário pode ser muito frustrante, porque 

neste fenômeno está inserido outro elemento: a competência do professor; sua arte. O 

resultado do seu trabalho põe sempre em jogo sua imagem profissional. E os formadores têm 

consciência disto:  

Porque eu me preocupo porque ele vai dar aula no colégio... Em função do que o 
aluno vai ser no futuro [...] às vezes eu me zango quando ele não sai e meu nome tá 
em jogo [...]. 

Apesar de Sacristán (1999) dizer que em educação é razoável mover-se pelas metas de 

valor, como bem confirmamos no depoimento supramencionado, não é possível menosprezar 

as condições subjetivas dos sujeitos e os seus interesses afetivos e profissionais.

Então eu vejo que a minha atividade de educadora é uma forma que eu tenho... Um 
dos instrumentos que eu tenho de me qualificar cotidianamente. Se eu vou pro 
Congresso, eu to me qualificando, não é?, Se eu escrevo um artigo no jornal, eu tô 
me qualificando, se eu publico um livro, se eu organizo uma obra coletiva, eu tenho 
que estudar, eu tenho que preparar, eu tenho que conviver com as pessoas. E a sala 
de aula ele te dar esta oportunidade, quer dizer de você ta o tempo todo lendo 
referencias novas conhecendo novas pessoas, conhecendo novas idéias (P7). 

Quando Paulo Freire afirma que educar é um ato de amor, não está romantizando. Não 

é possível separar a pessoa do profissional, de forma que o que pensamos e o que fazemos 

tem uma tendência afetiva que sedimenta as orientações seletivas. De fato, a segunda razão 

pela qual os sujeitos deliberam sobre suas ações na sala de aula é o amor pelo que faz.   

Eu acho que a melhor coisa que eu posso fazer. Dar aula é a melhor coisa que eu 
posso fazer. Eu acho que não seria um bom advogado, eu acho que eu não seria um 
bom político, eu acho que eu não seria um bom padre, certo? Mas eu penso que ser 
um bom professor. O bom professor é que eu entendo que é exatamente aquele que é 
capaz de despertar nos meus alunos é [...] Digamos assim uma autonomia reflexiva, 
uma criticidade, uma independência do pensamento (P4).    

A paixão de ser professor e principalmente a responsabilidade a gente olha para 
aquilo ali com muito carinho como sendo a coisa que a gente tá fazendo na vida e 
olha para aquilo como o espelho que você ver sempre ver o hoje e o amanhã e 
depois ele ter a referência [...] Ser bom profissional (P11). 
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O componente afetivo nas relações de trabalho alia-se ao forte compromisso com o 

seu fazer profissional, desencadeando o desejo de realizar. Dito de outra forma, o que 

sentimos de valioso nos move em direção do fazer. Daí o porquê de ter sido identificada uma 

terceira razão que move as ações dos professores formadores: a crença no que faz. Para 

Fernández (1999), ter uma determinada crença, na linguagem cotidiana, é considerar que 

aquilo em que se crê é um fato; é ter a certeza de sua existência no mundo, de tal forma que as 

relações que o sujeito estabelece com o mundo que o rodeia estão reguladas por expectativas 

das crenças que mantêm. O simples fato de acreditar em algo e aceitar sua existência concreta 

no mundo já implica disposição do sujeito de atuar de modo coerente com aquilo que crê. Em 

outras palavras, o fato de crer em algo acompanha a disposição de se atuar conforme aquilo 

que se crê, se assim for necessário. Porém, não significa que o fato de acreditarmos em algo 

nos conduz a uma ação, apesar de existir a possibilidade de atuarmos conforme o que 

acreditamos, conforme admite o autor.  Também não significa que a crença determina uma 

ação; mas apenas que ele oferece princípios de atuação sem a qual seriam incoerentes.  

Por exemplo, quando o formador de professores acredita no que faz,  está aludindo não 

somente ao valor da profissão (identidade profissional), mas expressando a consciência do 

poder transformador da educação.

Eu tenho muita energia e acredito no que to fazendo [...] Eu não faço por fazer [...] 
Eu acredito muito na minha profissão [...] Sou apaixonada (P8). 

Eu acreditar no que faço [...] Não só como prática de ensino em si, mas nem meu 
campo de estudo [...] Na forma como ela releva os arbítrios culturais e como forma 
de transformar [...] Mas, como forma de transformar [...] E acreditar o tripé que 
ensino, pesquisa e extensão são dimensões correlatas do trabalho docente [...] O 
ensino seria a transmissão, ou seja, estas receitazinhas que a gente cria para 
transformar o conteúdo que a gente aprendeu através da pesquisa. Quem vem 
primeiro eu não sei eu diria que vem primeiro a intervenção no mundo através da 
pesquisa e para daí eu passar eu construir formas, não passar, mas construir formas 
com os alunos, porque eu aprendo muito com eles  (P12). 

Quando interpretamos os sentidos da ação do grupo de professores formadores 

referentes à gestão da matéria, pudemos constatar que ela é dotada de valores que fazem parte 

do universo profissional destes sujeitos. Também nos foi possível identificar nas ações dos 

sujeitos o que O’Neill (1981 apud SACRISTÁN 1999) chama de propósitos volitivos, isto é, 

os sujeitos assumem conscientemente a intencionalidade de formar o futuro professor, sendo 

que o desejo de concretizá-la é o marco que encerra o seu compromisso. Também 

identificamos os propósitos normativos, em que a base dos valores para a sua realização 

(métodos operacionais) é decidida em função do que o formador de professores entende como 

bom e desejável (ética). Isso pode nos fazer deduzir que muito embora ela tenha contornos 
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instrumentais, a orientação é para formar o professor na perspectiva da práxis criadora, 

emancipadora, como diz Paulo Freire (2005): 

Uma educação que emancipa não se faz de A para B ou de A sobre B, mas com A e 
B mediatizados pelo mundo - um mundo que impressiona e desafia uma ao outro, 
originando visões e pontos de vistas sobre ele [...] Nesse processo dialógico [...] a 
incidência da ação é a realidade a ser transformada (p.97). 

Se para o grupo de professores formadores a educação tem o poder transformador, 

como sujeitos agem nesta direção. A crença na sua profissão aliada a outras crenças (a paixão 

pelo ensino, por exemplo) funciona como estímulo para adequar as ações pedagógicas. Daí o 

porquê de o interesse normativo ou valorativo e o interesse afetivo estarem imbricados no seu 

cotidiano profissional, expressando um otimismo pedagógico: o de que sempre é possível 

mudar o curso das ações para que as finalidades sejam alcançadas. Neste caso, os valores, e 

os afetos constituem compromissos profissionais que movem o formador de professores na 

busca constante e incessante de respostas para seus atos, como se constantemente estivessem 

a corroborar sua crença.  

[...] Já saiu uma aluna minha e começou a trabalhar com quilombola e mora no 
quilombo e é referencia nos movimentos sociais do Piauí [...] Nem é tanto como eu 
gostaria que eu fosse [...] Deixou de ser simplesmente a pesquisadora para ser 
interventora, reivindica os direitos de uma forma que nós da academia repudiamos 
às vezes [...] Tem uma outra aluna que veio da farmácia que veio me procurar para 
trabalhar ficoterapia com índios. [...] Então a gente vai fazendo as conexões (P12). 

Para finalizar o bloco de questões acerca da gestão de sala de aula, perguntamos por 

que o formador de professores ensina do jeito que ensina. Uma vez mais, suas respostas 

fortalecem que as razões de sua ação são preparar o profissional para atuar na sociedade; e 

uma vez mais o seu jeito de ensinar está relacionado à sua imagem profissional. Surge, porém, 

uma categoria nova: – a experiência. Significa que o jeito de ensinar do formador de 

professores, seus hábitos e ethos na interação com os alunos estão estritamente vinculados a 

seus saberes de experiência. Curioso é que não se trata unicamente da experiência 

profissional, embora ela seja bastante significativa.

Na verdade eu sou professora mais de vinte anos. Então a gente vai gradativamente 
aprendendo com os erros da gente, com as dificuldades da gente teve. Por exemplo, 
porque que eu não trabalho mais com seminários? Porque que eu não trabalho com 
grupos grandes? Por que eles mecanismos, estratégias de escapar da leitura 
sistemática do material e isso para eles é prejudicial. Então a gente vai criando 
estratégias a partir daí. Da vivência, da prática (P8).

O que nos chamou a atenção foi o fato de a própria experiência dos estudantes ser a 

razão de sua forma de ensinar atual. Mizukami (1986) explica isso quando sua pesquisa 

revelou que os modelos aos quais os professores foram submetidos, ao longo do seu processo 
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de formação, contribuem mais decisivamente para o a estruturação de sua prática pedagógica 

do que os modelos que foram transmitidos durante os cursos de formação.  

Porém, no âmbito da nossa investigação não foram somente às experiências positivas 

responsáveis por isso. Paradoxalmente, as negativas parecem ter mais significado, como se 

em reação àquilo que ele, enquanto aluno, repudiava. Vejamos nas próprias palavras dos 

sujeitos:

Meu trabalho é desta forma porque meus professores agiam de outra forma e eu 
achava que não dava certo, eu aprendia por esforço próprio por uma vontade, uma 
determinação, mas exatamente porque os professores Exatamente os meus 
professores na sua grande maioria foram do tipo que não sou hoje, “durões” e 
agressivos [...] (P9). 

Para mim isso é natural [...] Eu tive professores que tinha um jeito de ensinar 
totalmente oposto. Aquela aula marcada pré-produzida e insossa. E então eu acho 
que (minha forma de ensinar) é uma reação contrária a isso. Por outro lado, eu tive 
outros professores que nem a Professora a X  que fazia da sala de aula dela uma 
conversa como eu tento fazer. Então eu não sei se eu estou querendo imitar ela 
também [...] Eu não tenho muito esta preocupação e se o que estou fazendo esta 
dando certo, se eu estou me aprimorando e que os resultados são positivos (P4). 

Isso só vigora a idéia de que a postura do professor nos cursos de formação inicial tem 

um peso significativo na formação do ethos profissional dos futuros professores. Fortalece 

também a idéia de que a racionalidade pedagógica é construída desde a formação inicial ou 

até antes dela (TARDIF, 2002); sendo, pois, uma razão prática adquirida, tanto pela interação 

com outros, na sua vivência de estudante, como no meio acadêmico.  

6.2.1 Considerações finais 

Diante das vicissitudes e das contingências de seu ofício, o formador de professores 

realiza um trabalho intelectual fundado em um saber racional que é objeto de formação, cujos 

procedimentos são explícitos e dotados de uma forte legitimidade, como bem admite 

Thoussoun (apud LAMY, 2003).

Este saber racional quando esta prática trata da formação de professores, volta-se para 

construção de saberes profissionais e pessoais dos futuros professore, arquitetados por uma 

racionalidade pedagógica. Ocorre que esta racionalidade não é algo fixo e imutável, mas sim 

fruto das interações daquele que socializa o conhecimento e que se predispõe apreendê-lo. 

Estamos falando das interações que se estabelecem no interior da sala de aula, dos conflitos 

dela advindos, da dialética entre a liberdade dos alunos e a autoridade do professor. Estamos 

falando das imprecisões que o ensino revela diante da dinâmica do dia-a-dia, de sua 

imprevisibilidade e da insegurança quanto a seus resultados. Estamos tocando, portanto, na 
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dimensão pragmática; ou seja, no conjunto de estratégias, regras, rotinas que o professor 

utiliza para atingir as finalidades de sua ação que é a aprendizagem do ofício de professor. 

Buscamos desta forma, através do pensamento prático dos professores formadores, 

compreender como eles, enquanto membros de um grupo, cujos saberes são esotéricos, 

empreendem suas intervenções no cotidiano da classe. Nosso interesse foi o de interpretar a 

racionalidade pedagógica presente nas ações da gestão de sala de aula. 

 Nos relatórios dos sujeitos foi possível identificar categorias que, condensando maior 

número de sujeitos, sinalizaram para um modo comum de atuação que legitimasse uma 

determinada racionalidade pedagógica. Tais categorias encontram-se resumidas da seguinte 

forma: 

- Não encontramos nenhuma regra fixa quanto à construção de um ambiente de sala de 

aula favorável à aprendizagem. Apenas que ele deve ser criado logo no início da 

disciplina. O grupo de formadores de professores, na perspectiva dos coordenadores, 

procura manter este ambiente através do diálogo, evidenciando uma gestão de sala de 

aula democrática, caracterizada pela dialogicidade e respeito pela liberdade do aluno. 

Este indicativo aponta uma racionalidade pedagógica voltada para o outro, não como 

forma de dominá-lo, mas de conquistá-lo enquanto coadjuvante do processo de ensino. 

Sinaliza também a sensibilidade dos formadores e um vasto saber de experiência para 

lidar com situações diversificadas. Eventualmente, na impossibilidade de se criar este 

ambiente, os sujeitos intervêm sugerindo que o aluno se retire da sala, procurando 

restabelecer posteriormente o diálogo.  

- Para transformar o conteúdo científico em objeto de saber para os alunos, o grupo, de 

modo geral, utiliza a estratégia de contextualização. Significa o conteúdo, mostrando 

sua razão de ser e adequando-o a um discurso condizente à realidade do aluno, para 

elevar-lhe o nível de conhecimento. Como estratégias comunicacionais para facilitar a 

apreensão do conhecimento, geralmente utilizam exemplos, analogias, demonstrações, 

tautologias. Isso implica investigar o que vai ser abordado, adequá-lo a situações de 

prática, como também conhecer a turma, suas peculiaridades e suas diversidades. 

Além da contextualização, o grupo de formadores de professores recorre à prática do 

conteúdo como forma de conectar a teoria e a prática (60% dos sujeitos). Neste ponto, 

os formadores acentuam o caráter reflexivo da abordagem dos conteúdos, situando as 

práticas para auxiliar na tradução do que está escrito. Esta postura mostra uma 

racionalidade pedagógica direcionada para a aquisição de saberes e a conseqüente 
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evolução dos alunos, porém, com o respeito por ele e suas condições concretas, 

remetendo-nos à idéia de um ensino reflexivo e crítico, uma vez que o desafio da 

abordagem dos conteúdos é desmistificar verdades acabadas. 

- Esta mesma racionalidade se expressa durante a ação concreta de abordar os 

conteúdos, no exato momento em que inicia a comunicação do conhecimento. A forma 

utilizada pelo grupo que é a exposição oral e dialogada, geralmente com uso de 

recursos tecnológicos, seguida pela exposição oral acompanhada de atividades 

práticas. Esta estratégia de abordagem promove a conexão teoria/prática, ou o 

aprendizado na prática, favorecendo o desenvolvimento de competências profissionais 

e da autonomia do aluno. Neste aspecto, o fazer dos formadores de professores tem 

características de um processo de socialização e não de transmissão.  

- Como co-adjuvante deste processo, o aluno precisa praticar o conhecimento que está 

sendo apreendido. Por isso é relevante que ele se envolva na realização das atividades 

acadêmicas. Conscientes de sua responsabilidade e orientados por este fim, o grupo de 

professores formadores esforça-se no sentido de consegui-lo, usando o bom senso e 

pondo em ação seus saberes de experiência. Neste sentido, empenham-se com muita 

criatividade para oferecer atividades diversificadas, quer sejam pela natureza lúdica 

(jogos, dinâmicas de grupo), quer sejam pela social (pesquisa de campo) ou 

tecnológica (computador e Internet) e até cognitiva, como as que requerem 

concentração e explicitação (leitura e interpretação de textos na sala de aula, por 

exemplo). Observamos que o ecletismo da natureza das tarefas é uma forma 

encontrada pelos sujeitos para que sua prática pedagógica não caia na rotina. Além do 

que, esta diversificação tem o sentido abranger o interesse de um maior número de 

alunos. Observamos também que as tarefas são selecionadas respeitando a diversidade 

dos alunos.

- Para envolver os alunos na realização das atividades, o grupo lança mão, e, em 

primeiro lugar, oferece as de caráter prático, porque, além de motivar, dinamizam a 

interação na aula e funcionam como fixação de aprendizagem. Além do que garantem 

uma aprendizagem mais significativa. A segunda estratégia utilizada pelos formadores 

é através do marketing, como uma forma de cooptar os alunos para a realização da 

tarefa e de conscientizar quanto a sua relevância socioprofissional. Olhando-se 

bidimensionalmente este fato, temos, de um lado, aspectos que fortalecem a 

dialogicidade como metodologia de ensino interventiva. Do outro, a configuração da 
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perspectiva artística da prática educativa, no sentido de que a maestria de quem 

conduz esta prática é elemento determinante para (re)direcioná-la no seu próprio 

processo.

- Como o fato de oferecer atividades diversificadas e interessantes não garante o êxito 

do ensino, o professor sempre atento, na sua função supervisora, precisa interferir para 

que seus objetivos não se percam. Identificamos três modos de interferência. Quando 

tarefa é realizada inadequadamente, o formador de professores dialoga com o aluno, 

faz uma análise crítica, mostra os pontos em que eles podem evoluir e propõe que seja 

refeita. Quando as tarefas sugeridas não são realizadas, não há nenhuma punição. Os 

sujeitos intervêm pelo diálogo conscientizando o aluno, conduzindo-o a refletir sobre 

sua co-responsabilidade no processo, sobre os ganhos e perdas da realização das 

tarefas. No entanto, esta forma dialogada pode ganhar contornos repreensivos quando 

o aluno não se disponibiliza para colaborar. Neste caso, ter “jogo de cintura” é 

fundamental para não melindrá-lo moralmente. Se existe a flexibilidade dos sujeitos 

quando a atividade não tem valor quantitativo, há rigidez quando as tarefas “valem 

notas”. Se não forem cumpridas, ou são substituídas por outra, ou lhe são atribuídas 

notas, ainda que se ofereçam outras oportunidades ao aluno (provavelmente no final 

do período). Note-se a presença forte da sensatez do formador de professores, 

apontando para uma racionalidade pedagógica prático-reflexiva, em que a intenção é 

sempre fazer com o aluno realize bem a tarefa e não reprová-lo. Observe-se também a 

preocupação com a formação de valores, de atitudes, de responsabilidade, de 

manutenção de compromisso, caracterizando uma racionalidade pedagógica que inclui 

além dos saberes profissionais, também os pessoais, atitudinais. 

- Outro ponto em que é necessária a intervenção freqüente do formador de professores 

refere-se ao equilíbrio entre o movimento, o ritmo e a duração das atividades nos 

limites de uma carga horária. Embora os sujeitos admitam a dificuldade deste 

equilíbrio, garantem conseguir superá-la. E o conseguem pelo uso de estratégias 

práticas, como, por exemplo, o olhar constante sobre a turma, como se posiciona, 

como reage, como trabalha; tudo isso corrobora, porque a prática do formador de 

professores é eminentemente reflexiva. A segunda estratégia mais utilizada é a 

movimentação dos conteúdos; o que demonstra a autonomia que se configura pela 

competência técnico-prática, científica e humana, presentes na busca de estratégias 

para conduzir da melhor forma possível a ação de formar o futuro professor. E a 
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terceira é a substituição de atividades. Neste aspecto, a racionalidade pedagógica 

converge também para prático-reflexiva, onde, investigando sobre a ecologia de sala 

de aula, o grupo de professores formadores compreende o que ocorre e busca melhores 

formas de intervenção. 

- Estas intervenções são decorrentes de razões que se ancoram em pontos distintos, 

mas convergentes. De forma que a razão do seu fazer pedagógico é, em primeiro 

plano, o aluno; a construção da sua autonomia reflexiva, a criticidade e a 

independência do pensamento. Neste ponto, o formador de professores assume o 

grande desafio de sua ação, que é fazer com que os alunos evoluam e se tornem 

sujeitos críticos. Observamos aí a presença do interesse de valor do formador de 

professores, caracterizando uma intencionalidade que culmina na expectativa da 

transformação, refletindo concomitantemente em uma causa maior: – a social. Deste 

modo, se evidencia uma racionalidade pedagógica nos contornos da crítico-

emancipatória. Em segundo plano e com força semelhante, a razão das ações 

pedagógicas está sedimentada no amor pelo ensino e em sua realização profissional. 

Em último plano está a credibilidade do seu trabalho, sinalizando uma elevada auto-

estima e a certeza de sua competência profissional. Esta razão expressa um otimismo 

pedagógico: o de que sempre é possível mudar o curso das ações para que as 

finalidades sejam alcançadas e para que se possa construir uma sociedade melhor. 

Neste caso, os valores, e os afetos também se constituem compromissos profissionais. 

São eles que movem o formador de professores na busca veemente e incessante de 

respostas para os seus atos deliberativos e interventivos, como se constantemente 

estivessem a corroborar suas crenças. 

- A prática educativa dos professores formadores funda-se exatamente na experiência 

que acumulou. Sua epistemologia da prática funda-se nos saberes que o tempo o fez 

construir. Como sujeitos epistêmicos, têm a autoria de suas teorias já validadas por sua 

prática, as quais o legitimam para continuar a acreditar em seu trabalho. Este dado nos 

faz afirmar que a experiência fortalece o saber pedagógico. Entretanto, estas 

experiências não são restritas a sua prática profissional, comportam também estilos 

pedagógicos de seus professores, ainda no processo de formação inicial, que agora 

reinterpretam (negando-os ou legitimando-os). Este achado vigora a idéia de que a 

postura do professor nos cursos de formação inicial tem um peso expressivo na 

formação do ethos profissional dos futuros professores.
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Observamos que a gestão de sala de aula no que toca ao trabalho de formação para o 

trabalho docente exige a reflexão e reinterpretação constante do professor. Embora Sacristán 

(1999) revele que a fase de gestão da matéria é mais factível de reflexão do que na fase 

interativa, não podemos esquecer que ela requer planejamento, ação e avaliação, o que requer 

uma reflexão na ação e sobre a ação.  E, mesmo que nas limitações temporais da aula não haja 

tempo para o formador de professores refletir com profundidade nas situações de interação, as 

intervenções não são feitas de forma aleatória. Conforme constatamos, elas se ancoram em 

saberes, e exprimem uma racionalidade pedagógica que apresenta as seguintes características: 

1 Orienta-se pelo princípio de formar o futuro professor nas dimensões pessoais 

concomitantemente a profissional, em uma perspectiva ética, conscientizadora, crítica, 

sempre focando a responsabilidade com o outro. 

 2 Direciona-se para o crescimento intelectual do aluno, permeado pelo respeito, pelo 

diálogo e pela formação de princípios valorativos. 

3 Guia o processo de ensino onde o “aprender fazer fazendo” converge para uma 

aprendizagem significativa. 

4 Possui uma dimensão estética, delimitada pela sensibilidade e pela criatividade 

subjetivada no seu processo de formação e de prática profissional dos sujeitos. 

5 Possui uma dimensão moral que dá suporte ao professor para julgar sua prática e 

suas ações a partir de critérios.

6 Apóia-se em competências pessoais, tais como prudência, astúcia, habilidade e 

empatia, para interferir e inovar, sem perder de vista as finalidades educativas. Apóia-

se igualmente em competências profissionais ou saberes pedagógicos, cuja relevância 

disputa lugar com o saber disciplinar. 

7 Fomenta uma metodologia democrática e dialógica de ensino, evidenciando o 

rompimento com o modelo tradicional para aderir a um modelo mais reflexivo 

(racionalidade pedagógica prática-reflexiva), caracterizado pelo diálogo, pelo 

consenso e pela compreensão com os quais as interações são moldadas, ou as regras 

são construídas. O que nos leva a interpretar que a prática pedagógica dos professores 

formadores em estudo é eminentemente comunicativa e intersubjetiva.  

Embora se observe na gestão de sala de aula objetivada para desenvolver a 

racionalidade técnica (modelo das competências), no modelo de formação para o trabalho 
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docente da UFPI, o design da própria prática dos formadores de professores é reflexivo. Seu 

objetivo último é formar o pensamento crítico do aluno que, como futuro professor, possa 

interferir na sociedade. Neste sentido, a racionalidade pedagógica do grupo de professores 

formadores no que toca à de gestão de classe evidencia um modelo de formação com 

contornos emancipatórios. Por esta razão, fundamenta-se em três pilares: na construção da 

autonomia reflexiva, a criticidade e a independência do pensamento dos alunos; no amor pelo 

ensino e realização profissional do formador de professores; e na credibilidade do seu trabalho 

que, por via oblíqua, tem interferência na sociedade.

Porém, ainda que percebamos a presença do elemento emancipatório, não podemos 

desenhá-la nos contornos de uma racionalidade pedagógica crítica, mas sim dentro de uma 

racionalidade prático-hermenêutica. Ainda que nossas interpretações estejam apontando este 

tipo de racionalidade é preciso para fortalecer esta conclusão. Por esta razão é importante 

olharmos mais acuradamente algumas concepções acerca das categorias centrais do ofício de 

professor, que expressem a epistemologia da prática que possa configurar esta racionalidade 

pedagógica.

6.3 A epistemologia da prática dos formadores de professores: concepções do ofício

Nos tópicos anteriores (6.1 e 6.2), procuramos, através de uma visão processual, 

entender a racionalidade pedagógica da prática educativa dos professores formadores, na 

perspectiva do grupo de coordenadores das licenciaturas, sincronizada pelo planejamento, 

operacionalização e avaliação dos eixos da gestão da matéria e da gestão de interação de sala 

de aula. Pudemos entender que esta racionalidade é moldada por dimensões técnicas, 

normativas, éticas, estéticas e políticas, que se configura por uma heurística que persegue a 

teleologia de formar o futuro professor. Esta racionalidade é manifestada pela forma como o 

formador de professores toma decisões acerca do seu fazer pedagógico. Através dela, 

igualmente, encontramos a razão de suas ações que configuram o seu trabalho de formar 

professores. 

Ocorre a razão de suas ações é alimentada por diferentes concepções que permeiam 

sua epistemologia da prática profissional, constituindo-a. Isso significa que a ação do 

professor não é apenas um ato pedagógico, mas também ideológico e, sobremodo, 

epistemológico. Neste aspecto, ao interferir pedagogicamente, o professor o faz seguindo uma 

racionalidade pedagógica, sedimentada por uma epistemologia da prática do ofício. Dito de 
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outro modo, por saberes acerca das variáveis presentes na prática educativa sem os quais seria 

impossível realizá-lo; pelo menos, não nos termos da teoria crítica da educação. Ainda que o 

formador de professores não tenha conhecimento da matéria que ensina e dos saberes 

interventivos, segundo Gauthier et al (1998), eles pautam suas decisões em suas convicções a 

respeito da educação, do ensino e do aluno, que constituem sua subjetividade acerca do 

mundo objetivo. Por exemplo, o conceito de aprendizagem é um requisito que Sacristán 

(1999), considera indispensável para qualquer elaboração teórica sobre o ensino. Então,

conceitos como aluno, professor, ensino e educação, entre outros constituem categorias

essenciais na análise da racionalidade pedagógica das ações pedagógicas.

Por esta razão, lançamos luz sobre estas categorias, a fim de coletar elementos que 

explicitem a racionalidade pedagógica prático-reflexiva com tendências a uma racionalidade

emancipatória apresentada pelos eixos de gestão da matéria e gestão de interação em classe. 

Nesta perspectiva, quando questionamos acerca de quem seja o aluno, as opiniões dos

sujeitos distribuíram-se, mais ou menos de maneira equivalente, em torno de três dimensões: a 

dimensão profissional, a dimensão humana, e a dimensão cognitiva. No Gráfico 15, é possível 

visualizar que o aluno, na concepção dos professores formadores, é razão e co-autor da prática 

educativa; é pessoa e sujeito interessado, amigo, e é competente.
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Gráfico 15 – Concepções de aluno.

A dimensão profissional é relativa ao próprio ofício e à relação causal da sua

existência. Obviamente, se não há alunos não há professores. Enquanto razão de ser do 

trabalho docente, o aluno é considerado como o fim ou colaborador do seu trabalho. Não é 

fonte passiva de informação. Isso denota que as trocas simbólicas entre professores e alunos

são intersubjetivas e intencionais (GIROUX, 1986). Por esta razão a concepção de aluno é 

ativa e crítica, na medida em que é entendido como parceiro do seu trabalho, colaborador de 

sua ação e sujeito epistêmico.
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Para mim, é o meu instrumento de trabalho. Porque se ele não existe, o professor 
também não existe, há um intercambio entre professor e aluno. Então juntos, 
trabalhar juntos, discutir juntos, e a gente sabe que o conhecimento ta sempre 
evoluindo (a gente também evolui). Às vezes eles fazem uma leitura que eu não 
consegui fazer. Às vezes isso acontece. E eu não sinto nenhum constrangimento em 
dizer que ainda não li o texto que ele leu. Pelo contrário, eu me sinto muito feliz 
porque meu aluno deu um passo além das pernas e se ele deu um passo além das 
pernas é porque houve incentivo. Então eu me sinto muito feliz quando ele traz uma 
coisa nova para a sala de aula (P1). 

Assim concebido, o aluno é aquele que pesquisa, indaga e acrescenta novidades ao 

processo educativo, auxiliando no processo de ensino e também ensinando. Esta concepção 

também nos faz interpretar que a postura dos professores formadores diante do conhecimento 

é de sujeito conhecedor e não dono do saber, também encontrada por Cunha (2005), o que 

rompe a concepção tradicional de ensino, fazendo com que “os alunos sejam parceiros na 

construção de um novo paradigma de ensinar e aprender“ (p.89). 

A dimensão humana toca a natureza interativa e transformadora do trabalho docente, 

corroborando a tese de Tardif e Lessard (2005) de que a profissão docente consiste em um 

trabalho de interações humanas onde estão presentes tanto a possibilidade de participação 

quanto a de resistência do outro. Caracteriza-se pelo envolvimento humano, remetendo aos 

vínculos afetivos que se estabelecem na relação professor aluno, do companheirismo e da 

amizade que a permeiam.

Eu sempre soube aproveitar muito a curiosidade do aluno [...] E não que eu me 
transformasse amigo do aluno, mas que eu tentasse compreender o esquema mental, 
se o aluno faltou, se o aluno não olha para mim quando to falando [...]. Então assim 
eu tento entender o aluno e os alunos acabam sendo muito íntimos [...] Entender os 
problemas dos alunos [...] Que ele vem de uma família que não tem espaço intimo 
para estudar [...] O interessante é que se a gente não entende isso em sala de aula, 
como a gente vai julgar uma prova? Às vezes o aluno chega cansado em sala de aula 
[...] A gente se torna conselheiro, psicólogo, quase que amante, às vezes fica ligado 
(P12). 

Toca também nas competências pessoais com as quais o formador de professores 

convive em grupo, como a tolerância, a empatia, a sensibilidade e a prudência, a 

solidariedade. Neste sentido, o aluno não é mais visto como ser acrítico (não está sempre ali 

esperando sempre também tem algo para compartilhar), que vem passiva e mecanicamente 

para adquirir o conhecimento da prática profissional. Contrariamente, “é uma pessoa com 

problemas com alegrias, com tristezas, com coisas ruins, mas principalmente alguém novo 

que vai atuar em uma sociedade que pode melhorar” (P8). 

Apesar de os sujeitos terem a consciência de que seus alunos têm uma origem social 

de classes sociais mais humildes; de que o Ensino Médio não desenvolveu competências que 

são requeridas na Universidade e de que eles não são estudantes profissionais, eles acreditam 
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no seu potencial de aprendizagem. Não obstante todas estas dificuldades apontadas, eles os 

consideram, como sujeitos interessados, que estão a perseguir um objetivo. São competentes e 

estão conscientes de querem ser professores. Portanto, a dimensão cognitiva é configurada 

pelo conceito de competência enquanto capacidade de adquirir novas competências; está 

relacionada à visão de futuros profissionais, que estão ali para aprender e evoluir. Neste 

aspecto, os alunos são meros receptores de saberes, mas construtores de conhecimento. 

Talvez, por esta razão, acreditam no potencial do seu trabalho, como já dissemos 

anteriormente, cuja pretensão é a de formar o mestre. A fala do P4 é representativa deste 

consenso, ou seja, de quem seja o aluno na perspectiva cognitiva: “[...] O meu aluno é aquele 

que se aproxima de mim aquele que pode aprender e pode se tornar um mestre (P4)”.

Se o aluno é sujeito ativo, participativo, colaborador e competente, o processo de 

ensino-aprendizagem concorre para a mesma direção. Com efeito, a concepção de 

aprendizagem tem as perspectivas: dinâmica, processual e pragmática, caracterizadas pela 

elaboração de significados acerca de um determinado objeto, através de práticas reflexivas. 

Isso significa que a concepção nuclear das competências estabelecidas para a formação 

docente, na prática, ganha contornos significativos, porque o formador de professores 

depreende que a aprendizagem precisa ser significada. 

Hoje tem muita preocupação no ensino com as habilidades e tenho a preocupação 
com isso [...] É conteúdo [...] É conteúdo [...] E ai eu digo, meu Deus isso não vai 
levar a nada, porque estes meninos vão esquecer isso bem ai [...] E então tem que 
significar estes conteúdos. Vivenciar! (P8). 

No contexto investigado, a concepção de aprendizagem situada na prática (significativa) 

é percebida como a aquisição e aplicação de competências que são ensinadas de modo a 

favorecer uma aprendizagem autoconduzida. Esta concepção evidencia que a racionalidade do 

formador de professores orienta-se para fomentar uma aprendizagem autônoma e livre.  Não

obstante esta concepção genérica do grupo investigado, encontramos no relatório apresentado 

dois conceitos, expostos no Gráfico 16. O primeiro, como aquisição e aplicação de 

conhecimento (83%); e, o segundo, como mudança de atitude, intervenção (17%). No entanto, 

não consideramos que sejam conceitos antagônicos, mas sim complementares, na medida em 

que há o consenso de que a aprendizagem é uma elaboração e construção pessoal que 

sedimenta posturas reflexivas de ação diante das contingências do meio. 
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Gráfico 16 – Concepção de Aprendizagem.

Fonte: Elaboração da Autora. Teresina, 2006. 

Isto se explica pelo fato de os sujeitos, em sua grande maioria, decidirem por tarefas 

de cunho prático e defenderem a formação do professor pesquisador. Desta forma, aprender 

fazendo ainda é a fórmula de aprender significativamente. É, portanto, endógena, embora seu 

objetivo seja exógeno; é construção e aplicação deste significado em situações novas, sempre

sujeita a (re)elaborações. O conceito de aprendizagem, apesar de ser reconhecidamente

endógeno, é pragmático, porque é mediante a aplicação e a relacionabilidade dos conceitos e 

habilidades que o professor consegue identificá-la. Assim, a idéia de aprendizagem como 

aquisição e aplicação de conhecimentos tem o sentido de intervenção, na medida em que os

aprendizes ao praticar conceitos e princípios percebem (insight) seus erros e concretizam os 

significados.

É quando ele começa a interferir. Intervenção. Para mim ele só vai entender o 
conteúdo [...] Quando ele descobre os erros é porque ele já aprendeu o conceito.
Então ele só repetiu o conceito para mim não serve. È que quando ele exemplifica o
conceito, quando ele aplica o conceito. Ai ele aprendeu (P1).

Apesar do caráter técnico na visão de aprendizagem como aquisição e aplicação de

saberes, ela tem o sentido de mudança de atitude, implica evolução e transformação; ou seja,

para o grupo, o sujeito aprendiz aprende quando consegue demonstrar a compreensão de 

conceitos e procedimentos. Isso mostra que, na acepção dos sujeitos, a aprendizagem não 

pode ser transmitida, mas construída. Neste caso, cabe ao professor promover oportunidades

em que o aluno vivencie o objeto da aprendizagem, seja ele conceitual, atitudinal, seja 

procedimental. Estes postulados mostrados pelo grupo de professores formadores nos levam a 

deduzir a superação da racionalidade pedagógica tecnicista e também academicista de

educação para uma racionalidade pedagógica prático-reflexiva. Nela o desenvolvimento da 

consciência e a aprendizagem são intersubjetivadas; ou seja, a aprendizagem é colaborativa. 

Mostra igualmente que a aprendizagem é tão somente a outra face do ensino. 
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Neste aspecto, a concepção de ensino dos sujeitos é a de que ele é um processo 

interativo de transformação (69%), conforme apresenta o Gráfico 17, muito embora outros 

31% acreditam que o ensino seja transmissão.
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Processo interativo
de transformação

Transmissão

Gráfico 17 – Concepção de Ensino.

Para os sujeitos, aprendizagem e ensino confundem-se, não dá para distinguir seus 

limites. Significa que o ensino é uma troca. Que ensinar e aprender são processos

concomitantes e que implicam compartilhar saberes que favorecem a evolução tanto de quem 

ensina como de quem aprende. Nesta perspectiva, mesmo sendo o professor o gestor do 

processo educativo, ele se deixa conduzir por uma interação cujo sentido é transformador. O 

ensino, pois, configura-se como meio de adquirir valores, conceitos, atitudes. Requer pesquisa 

e escolha para formar bem o aluno (ética) e fazer com que as competências sejam aprendidas. 

Para mim é uma dinâmica que você tem que aprender e ensinar também. Mas você
não ensina, você direciona. Porque se a função do professor não é ensinar. Se a
agente pudesse pegar a mão do aluno, ele já vai escrevendo. É uma total mexida com
o aluno. Mexida é transformação, é aplicação (P1).

Do ponto de vista técnico, para 31% dos sujeitos, o ensino é transmissão e 

aprendizagem.

Transmissão [...] O ensino é, por outro lado, um aprendizado [...] então a escolha e 
feita exatamente formar bem este estudante ai você vai procurar, pesquisar, vai se
mexer para tudo quanto é lado exatamente para fazer com que isso se concretize em
aprendizagem (P5). 

Sem dúvida, o caráter comunicativo da prática pedagógica faz da linguagem nas suas 

funções representativa e comunicativa o instrumento principal para a aquisição de saberes. 

Devido a este caráter comunicativo, segundo Candau (1997), o professor não é apenas um 

transmissor do saber, mas também é formador de atitudes e de ideologias. Isso, no entanto, 

não significa que, pelo fato de o ensino ser conceituado como transmissão, no nosso 

entendimento, tem a significação mecânica da racionalidade técnica, onde o professor

transmite algo estático para um aluno passivo. Contrariamente, para o grupo investigado, o 
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sentido é o de difusão do saber, de condução de aprendizagem, de orientação, de 

compromisso e de responsabilidade por parte dos sujeitos, uma vez que o saber, para eles, não 

é algo que o mestre transmite para a pessoa que aprende, mas sim a subjetivação de um 

objeto.

Nesta perspectiva, a concepção proeminente de educação não poderia ser outra senão a 

de formação e de transformação, confirmando o conceito de que o trabalho docente é, de fato, 

um ofício da práxis criativa situada; que, através da interação potencial, objetiva transformar

o aluno. Com efeito, 66,7% dos sujeitos a entendem como processo de formação e de 

transformação (do aluno). O percentual de 23% concebe a educação como libertação e 

emancipação e 15% como uma prática ética, conforme o Gráfico 18 a seguir.
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Gráfico 18 – Concepção de Educação.

Entender a educação como formação e transformação implica dizer que ela se

configura por um conjunto de elementos que promovem o desenvolvimento pessoal e social. 

Os professores formadores sabem que a educação propiciada na Universidade não resolve 

diretamente as questões da pobreza econômica, mas afeta no enfrentamento da pobreza 

política (DEMO, 2005). E isso decorre de sua natureza formativa ser relativa ao 

desenvolvimento psicossocial do sujeito, às competências, as habilidades, as atitudes, aos 

procedimentos; enfim à aquisição do capital cultural e dos sentidos e significados adquiridos 

no processo educativo. Esta natureza formativa é anterior à natureza transformativa, sendo 

esta definida pela capacidade de desenvolver atitudes políticas e que possam dinamizar o 

processo de mudança social. Por esta razão, ela se concretiza na sociedade, onde o sujeito é o 

próprio aluno.

É porque neste processo de formação é que se produz toda essa dialética né? Da vida
mesmo, da qualidade, do aperfeiçoamento entende? Porque num processo formativo
é onde nós assimilamos aquilo que herdamos da tradição e transformamos noutra
coisa que somos nós. Nós somos o protagonista, nós é que lidamos com esta parte de 
transformar [...] (P4).
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Porém, uma pequena parcela dos sujeitos entende que mais que transformação, a 

educação tem a função libertadora e emancipatória. Como bem expressa as palavras de um 

professor: “a educação é como uma forma de libertar [...] A única forma de emancipar”.

Libertação e emancipação se confundem. São faces de um processo de conscientização 

política que, aliado aos saberes técnicos, permite que homens e mulheres, através da tomada 

da consciência crítica, entendam a realidade social e as falsas idéias e procurem interferir, 

tornando-se sujeitos históricos.  Por isso Demo (2006) considera a “emancipação como 

processo histórico de conquista e exercício de ator consciente e produtivo” (p. 78). Nesta 

acepção, tem a função de impedir a alienação social; de tornar os sujeitos autênticos, 

idiossincráticos, conscientes politicamente (sabendo o que querem, o que pensam e o que 

sentem). Conecta a crítica da educação à crítica da sociedade. Sua finalidade é a maioridade 

dos sujeitos e, portanto, volta-se para a formação da consciência crítica e de julgamento, 

preparando-os para o exercício da auto-atividade e da participação (DALBOSCO e 

FLICKINGER, 2005). É visível a opção dos sujeitos pelo do projeto emancipatório da 

educação, cuja inspiração vem de Paulo Freire: 

Tem um sentido muito amplo [...] Educar para mim [...] É tentar fazer com que este 
sujeito que está envolvido no processo de ensino-aprendizagem descubra o mundo 
que tá ao redor dele, de ler este mundo, de mudá-lo. O meu conceito de educação é 
muito o de Paulo Freire (P7). 

A terceira concepção de educação evidenciada, mesmo que de forma tênue, é a troca 

na perspectiva ética, apoiando-a em valores e em princípios humanos para que os sujeitos 

possam tornar-se pessoa, olhar não para si, mas para os outros também, olhar para o lado, 

mostrar sempre o bom (Professor 5). Neste aspecto, os conteúdos e as competências a serem 

apreendidas capacitam os sujeitos também para ser; compreender sua realidade para deliberar 

sobre os modos mais racionais de intervenção. Estes modos, segundo Elliot (2005), se 

desenvolvem através do contato crítico e reflexivo com o mundo físico, com os sentimentos e 

com as idéias. Reivindica um saber teórico/técnico, conexo da realidade onde vai atuar; como 

também sensibilidade e prudência para analisar as situações do processo de ensino e de 

aprendizagem, sempre buscando relacionar o binômio fins/meios para que o princípio da 

eficácia não se exceda ao valor educativo dos processos. Concebida enquanto ética, significa 

que a educação é uma ação comprometida moralmente, sempre em prol do bem de outrem. 

Eu vejo como um processo de formação que vai além da aula [...] Na instituição é 
dado um percentual desta educação geralmente vinculado ao educacional, aos 
conhecimentos, aos conceitos. Mas ela só se concretiza na sociedade, no lar. E este 
projeto educação [...] Eu vejo este segmento [...] Que esta ligada à formação da 
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personalidade e direcionada sempre para a razão, para a racionalização e 
principalmente para o bem (P9). 

6.3.1 Considerações finais

Estas concepções que transversalmente se fincam tanto na gestão da matéria como na 

gestão de sala de aula, caracterizando a prática educativa, fortalecem o que vínhamos 

afirmando, isto é, que a racionalidade pedagógica do grupo de professores formadores é 

prático-reflexiva, com os seguintes corolários: 

1 A educação é um processo de formação e de transformação que objetiva o 

desenvolvimento de competências, de habilidades, de atitudes, e de procedimentos; 

enfim, de aquisição do capital cultural, que possa subsidiar os professores na 

dinamização do processo de mudança social. 

2 A aprendizagem é um processo dinâmico e pragmático. Caracteriza-se pela 

elaboração de significados acerca de um determinado objeto, através de práticas 

reflexivas. Implica intervenção, sendo, portanto, considerada como aquisição e 

aplicação de conhecimento.  

3 O ensino é a outra faceta a aprendizagem; um processo interativo de transformação 

que funciona como meio fomentador de aquisição de valores, conceitos, técnicas e 

atitudes. Requer pesquisa e escolha para formar bem o aluno (ética) e fazer com que as 

competências sejam aprendidas. 

4 O aluno é a razão de ser e colaborador do trabalho docente. É pessoa; sujeito 

epistêmico; ativo, reflexivo e crítico; competente. 

5 O professor não é o detentor do saber, mas um pesquisador de sua prática e 

responsável pela direção do processo de ensino. Protagonista de uma práxis humana 

indispensável e vital: – a educação. Em síntese, ele é um profissional intelectual, 

epistêmico, agente histórico, autônomo, pesquisador, reflexivo, crítico e prudente. 

6 A concepção de conhecimento é que ele não constitui verdades acabadas, e pode ser 

construído na intersubjetividade. Desta concepção, decorre a relação dos sujeitos com 

o conhecimento; de conhecedor, e não dono do saber.   

Pela racionalidade expressa nestas concepções, podemos deduzir que os formadores de 

professores, do ponto de vista dos coordenadores das licenciaturas, parecem ter rompido com 

o ideário tradicional de ensino. Afirmamos isso pelo fato de a epistemologia da prática 
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expressa por eles repousar em concepções de categorias centrais do trabalho docente com 

perspectivas socioreconstrucionistas. Com base nelas se confirma a concepção de professor

como crítico, autônomo e transformativo, configurada pelas dimensões técnico-profissionais,

humana e política.

Isso significa que nossa pesquisa contraria as que foram citadas por Azzi, Batista e 

Sadalla, (2000). Tais pesquisas não identificarem a concepção de professor a ser formado em

diferentes cursos de licenciatura do Brasil. Nós identificamos não somente uma concepção,

mas também um perfil idealizado do professor de Educação Básica formado pela UFPI. 

Reiteramos, contudo, que este perfil é concebido pelos coordenadores dos Cursos de 

Licenciatura da UFPI. 

6.4 Perfil do professor de Educação Básica formado pela UFPI: a concepção dos 

coordenadores das Licenciaturas 

Foram identificados três perfis muito próximos: o de professor criativo, crítico, investigador, reflexivo e autônomo; o de professor
sensível e ético; e o de professor consciente politicamente, conforme apresenta o Gráfico 19. 
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Criativo, crítico,
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autônomo
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Consciente politicamente

Gráfico 19 – Perfil do Futuro Professor.

Fonte: Elaboração da Autora. Teresina, 2006. 

A maioria dos sujeitos entende que deve formar o professor crítico (58,3%). A 

criticidade relativa a si próprio, a seus conhecimentos, ao outro, e a seu contexto; que seja

investigador e persista na busca de novos saberes. Sob este aspecto, deve ser um curioso 

epistemológico, investigador de sua sala de aula movido pelo desejo de ensinar mais

eficazmente; reflexivo em suas deliberações e capaz de gerenciar seu processo formativo. A 

reflexão aqui está relacionada à autonomia, sendo esta conceituada como capacidade de 

(re)significar o que aprendeu para transformar. Também está relacionada à criatividade, a 

invenção de novas metodologias, novas técnicas e a um contexto social ou a um projeto de 

sociedade. Este perfil caracteriza a formação da dimensão técnica do futuro professor,
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mostrando a pujança do modelo das competências para o ofício. Porém, este mesmo perfil 

repousa na identidade de professor transformador de um status quo social; um intelectual 

transformativo (GIROUX, 1997) e também de pesquisador. Como defendem Therrien e 

Nóbrega-Therrien (2006), “a formação do profissional transformativo, que no nosso entender 

só ocorre na relação ensino-pesquisa” (p.288). Zeichner (1998) toma esta mesma posição ao 

propor a pesquisa para além da formação profissional, incluindo nela atribuições para auxiliar 

a transformação social, a justiça social e controle de conhecimento.   

Temos um perfil traçado pela resolução. Mas o meu perfil é de um professor ativo, 
critico dos seus próprios conhecimentos, de si mesmo e tivesse a ânsia de conhecer 
mais e de cada dia ir em busca e direcionar o professor para isso que ele não é um 
mero transmissor de conhecimento, e sim um transformador de uma sociedade (P 1). 

Esta fala indica que sujeitos têm a consciência de um perfil traçado na resolução da 

UFPI;111 subjetivando-o. Porém, em essência não difere do modelo de formação estabelecido 

(até porque ele próprio é co-autor do modelo institucional construído ao sabor das diretrizes 

traças pelo MEC). 

Ainda assim, metade dos sujeitos (50%) aposta em um perfil de futuro professor 

definido em função da dimensão humana, no autoconhecimento e nos afetos: à família, ao 

trabalho e as relações sociais. Através dele, acreditam os sujeitos, o aluno, futuro professor, 

pode transportar no tempo e no espaço para que se possa adaptar ao mundo de vida e 

estabelecer relações com os outros. 

Olha, a relação com ele mesmo, o diálogo que ele pode exercer com ele mesmo 
entendeu? E este diálogo sempre buscando ser crítico que ele aprenda a olhar para 
ele mesmo criticamente, ele aprenda a olhar pro o contexto em que ele vive também 
com o olhar crítico que ele exerça essa [...] (competência). Esse saber que ele 
adquire também em benefício do outro tá? Nas relações com o outro, não que ele 
seja herói, mas que ele seja um deles e tenha voz e faça com que os outros também 
tenham voz, buscando sempre esta questão da transformação. Eu tenho muita 
preocupação com isso (P8). 

111 Depois de um longo processo de avanços e retrocessos sobre as mudanças da formação para o trabalho 
docente na UFPI, finalmente, em 28 de junho de 2005, foi aprovada a Resolução CEPEX n. 115/05 que institui 
as Diretrizes Curriculares para os Cursos de Licenciatura Plena - Formação de Professores da Educação Básica e 
define o perfil do profissional de Educação formado pela UFPI, cujas competências são: 1 Domínio do processo 
educacional e do conhecimento das condições históricas e sociais, políticas e culturais no contexto de sua 
atuação para atuar na Educação básica formal e em outros espaços educativos; 2  Capacidade crítica e criativa; 3 
Saber articular a teoria e prática, saberes de formação e saberes escolares no processo de transposição didática; 4 
Ter consciência da necessidade de autogerenciar seu processo de  formação, atualizando-se; 5 Atuar 
coletivamente, compartilhando experiências; 6 Dialogar com as demais áreas do conhecimento, fazendo a 
conexão entre o conhecimento científico e  a realidade; 7 Desenvolver autonomamente processos investigativos 
sobre fenômenos educacionais e práticas educativas; 8 Planejar, executar e avaliar o processo de ensino-
aprendizagem. 9 Ter postura crítica e transformadora da educação e da sociedade (Anexo 3). 
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Na fala supracitada, há evidências de que a formação de saberes pessoais é centrada no 

saber ser e no saber conviver com os outros, permeadas pela reflexão crítica, indicando 

também uma preocupação dos sujeitos com a formação da consciência crítica dos futuros 

professores. Tais saberes interpostos pela reflexão e pelo senso crítico funcionam como 

chaves para transformar as condições de existência do aluno como sujeito, e de seus futuros 

alunos, uma vez que devem ser utilizados em prol de um bem maior. Este pensamento esboça 

uma racionalidade pedagógica do professor com contornos críticos, agregando o 

desenvolvimento da consciência crítica às competências pessoais e sociais e não às das 

profissionais.  Provavelmente, por elas fazerem parte de um universo afetivo, onde a 

sensibilidade no trato com os outros é condição sine qua non para a formação de outra 

competência, a política.

A dimensão pessoal incorpora assim a sensibilidade, a ética e a responsabilidade. A 

perspectiva é de formar o professor que tenha uma postura ética que se saiba colocar no lugar 

do aluno, procurando entendê-lo. Que saiba decidir com base em valores, o melhor para sua 

prática educativa, sem lançar mão do poder transformador da educação e sua relevância para a 

construção da cidadania.

Eu vou querer são homens [...] São pessoas que pensam. [...] Que tem mais 
responsabilidade consigo com a sociedade com o próximo. Eu quero que o aluno 
que passe pelas minhas mãos seja aquele aluno competente em termos conhecimento 
do mundo, nas habilidades, no fazer, no proceder dentro da sua profissão e seja 
capaz de agir e colocar em prática tudo aquilo que ele aprendeu ao longo da vida 
(P9). 

Um aluno que tenha seu pensamento crítico desenvolvido [...] Que seja crítico, 
sensível, revolucionário até (P12). 

Como Zeichner (1994 apud GERALDI, MESSIAS; GUERRA, 2002) e como este 

grupo de formadores, cremos não ser suficiente saber o conhecimento ou a forma de 

transmiti-lo. Mais que isso, é necessário que o professor tenha uma proposta ética a ser 

desenvolvida, que tenha objetivos112 que se justifiquem em uma sociedade democrática. 

Assim saber por que ensina, para que, para quem e como e os resultados de sua ação 

caracterizam todo o processo de trabalho reflexivo. 

Outro grupo (41,6%) desenha o perfil do futuro professor com base na consciência 

política e democrática. Para eles, como sujeitos sociais, os futuros professores devem ter uma 

112 Para o autor, os formadores de professores têm obrigação de colocar como preocupação central do seu projeto 
formativo questões políticas e sociais como as discriminações de todas as espécies, de formar o futuro aluno 
(futuro professor) para que ele pense sobre elas e no modo como interferem no cotidiano de sua prática, 
ensinando-lhe a ver que suas ações podem mudá-las ou não.
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formação que possa descortinar as desigualdades sociais. Neste aspecto o processo formativo, 

além de desenvolver competências técnicas deverá desvelar a sociedade social. Mas a 

conscientização não pode existir fora da práxis, sem o ato da ação-reflexão mediante o fato de 

que a conscientização implica inserção crítica na história, em que os homens assumem papel 

de sujeitos que fazem e refazem o mundo. A conscientização, enfatiza Freire (2007), está 

baseada na relação consciência-mundo. Por esta razão, sem a inserção do aluno no mundo 

profissional, por exemplo, fica na retórica a formação do pensamento crítico. Neste perfil 

político-democrático não se descartam as competências profissionais, os saberes do ofício, os 

conteúdos e os saberes pedagógicos. Contrariamente, os sujeitos crêem que elas são 

ferramentas que colaboram para a tomada de consciência e elaboração de formas 

interventivas. Seu objetivo é a mudança social.  

Para mim na ótica da consciência e da formação... a postura política como membro 
da sociedade fortalecer a consciência... Ser conhecedor dos escalonamentos sociais 
que eles (os políticos) impõem... Saber com que tão mexendo. Também conteúdo... 
Ele é parte da formação, da consciência mais democrática [...] (P6). 

Trabalhamos para formar consciência para eles saberem das dificuldades que eles 
vão enfrentar no dia a dia [...] Tem também que compreender o contexto [...] ser 
cidadão (P9). 

De fato, o trabalho educativo, como diz Gadotti (2003), é essencialmente político – o 

político que é transformador. Os professores formadores têm consciência disso; de que eles 

podem ensinar a arte do ofício e, sobremodo, o poder da palavra, para que os futuros 

professores possam ensiná-la a seus futuros alunos, mas também ensinar a falar e a gritar. 

Esse é o papel politizador do educador Freire (2007) idealizado por parte dos formadores de 

professores, na perspectiva dos coordenadores dos Cursos de Licenciatura da UFPI.

Isso significa que parte dos sujeitos em estudo está interessada na dimensão 

sociopolítica do ensino, contrariando a tendência neotecnicista que se esboça em países de 

primeiro mundo, e que, conforme Geraldi, Messias e Guerra (2002), já está se instalando no 

Brasil nas instituições universitárias. 

Conforme estas descrições, na Figura 9, delineamos um perfil de aluno dimensionado 

pelos três vetores igualmente relevantes: o técnico-profissional, o humano e o político 

alimentado pelas competências cognitiva, humana, técnica e política, situadas na prática 

educativa, já discutidas anteriormente (Figura 7). Graficamente o representamos em forma de 

um triângulo cujos lados concorrem igualmente para compor a concepção de um professor

pesquisador, definida pelos sujeitos. Ressaltamos que sua base cuja base é fincada a dimensão 

técnico-profissional, confluenciada pelas dimensões humana e política. 
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Olhando este perfil desenhado e comparando-o com as competências que a prática 

educativa do grupo de formadores ajuda o aluno a construir, podemos ver que, de fato, os 

sujeitos buscam formar o professor pesquisador (Gráfico 7), como bem delimitam os

documentos oficiais, já citados anteriormente. E, ainda que percebamos um distanciamento

entre a teoria e prática na construção da racionalidade profissional dos futuros professores, 

este pensamento já sinaliza uma mudança na formação para o trabalho docente na UFPI. Sem 

dúvida, este é um processo que precisa de prazos para adaptações dos discursos às práticas. 

Mas é um começo de ruptura com o antigo modelo aplicacionista de formação docente. Foi o

que constataram Therrien e Silva (2007), ao pesquisarem os Cursos de Licenciatura em 

Ciências, nos quais muitos professores reconhecem a pesquisa como fonte de formação para a 

prática reflexiva. Com base nisso os autores afirmam que: 

[...] essas mudanças são essenciais para a melhoria dos processos de formação de 
professores, tornando-se o caminho para rompermos com uma formação tecnicista e 
reprodutivista na educação, valorizando a emancipação profissional e social do 
cidadão aprendiz (p. 11).

Sob este aspecto, o grupo de formadores concebe a pesquisa como forma de fazer o 

aluno avançar criticamente, e, por esta razão, já põe em desenvolvimento a proposta de 

formação assentada no profissional reflexivo que, entre o compreender e o atuar, situe o 

pensar (FREIRE, 2006). Isto é também comprovado pelo fato de conceituarem a educação

para além de transmissão de saberes de ensino, como mera aquisição de técnicas. Mas como 

processos de formação de significados, portanto de construção pessoal e profissional,

vinculada a questões éticas e morais.

Neste sentido, o perfil de futuro professor idealizado, usando as palavras de Demo

(2005), é o de um “novo mestre que aprende a aprender, capaz de criar soluções, construir 

Perfil do Professor da Educação Básica, formado pela UFPI, concebido pelos 
coordenadores das Licenciaturas 

Humano (sensível e ético) Político (consciência política e democrática)

Técnico-profissional (criativo, crítico, investigador, reflexivo e autônomo) 

Professor Pesquisador 

Figura 9 – Perfil do Professor da Educação Básica, formado pela UFPI, concebido pelos
coordenadores das Licenciaturas.
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alternativas no diálogo produtivo com a realidade” (p. 90), para interferir nesta mesma 

realidade (o grifo é nosso). Essa tarefa, entretanto, é instigante, na medida em que os

formadores professores precisarão incorporar uma nova gestão de conteúdos e de classe, onde 

todo professor e todo aluno devem se tornar um pesquisador para poder constituir-se em

“aprendente” (THERRIEN E NÓBREGA-THERRIEN, 2006, p. 286). Desta forma, é preciso 

que a reflexão se fundamente na pesquisa sobre a prática e que esta seja realizada com a 

colaboração de seus mestres, conforme recomenda Freire (1996):

Na prática de formação docente, o aprendiz de educador assuma que pensar certo
não é presente dos deuses nem se acha nos guias dos professores que iluminados
intelectuais escrevem desde o centro do poder, mas pelo contrário, o pensar certo
que supera o ingênuo tem que ser produzido pelo próprio aprendiz em comunhão
com o formador de professores (p.39).

É esta a prática reflexiva para a formação do trabalho docente que o grupo em estudo 

está tentando incorporar no exercício de seu trabalho, quando denota uma racionalidade

pedagógica de suas ações na perspectiva prático-reflexiva. Porém, devido ao momento

histórico, transição que vive o campo formativo aqui no Brasil, é natural que a racionalidade

pedagógica técnico-instrumental, ainda que ofusque a formação, mantendo, por exemplo, a 

distância entre a teoria e prática. Dizemos isso porque, apesar de os professores formadores

entenderem que querem formar um professor pesquisador de sua prática, conforme está 

escrito no próprio documento da UFPI, não encontramos evidências de que a pesquisa do 

aluno, na práxis profissional deste grupo de formadores, seja realizada na escola para o 

aprendizado do ofício. Mas isso não significa que sua racionalidade pedagógica seja técnica, 

embora apresente elementos desta. Significa que o processo formativo está se ajustando a uma

nova epistemologia da prática. Tanto é que preconizam a ação docente como atividade 

interativa mediada pela linguagem, pelo entendimento e pela ética, reconhecendo que 

professor e aluno são sujeitos conscientes e responsáveis por suas ações. 

De tal modo que, na análise da racionalidade pedagógica das ações educativas dos

formadores de professores, delimitadas pela gestão da matéria, pela gestão de sala de aula, 

bem como pela matriz epistemológica do seu trabalho docente, está ancorada na racionalidade 

prático-reflexiva. No entanto, outras racionalidades pedagógicas foram identificadas. Na 

Figura 10, a racionalidade pedagógica dos formadores de professores, na perspectiva dos 

coordenadores, está representada como um campo delimitado por três racionalidades (já 

discutidas anteriormente). Na sua base, este campo é configurado na racionalidade prático-

reflexiva que divide seu espaço com a técnico-instrumental e o dilata à crítico-emancipatória.
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Considerando a Figura 10, observamos que a racionalidade pedagógica do formador

de professores está fundamentada na confluência da racionalidade técnica, da racionalidade 

técnico-instrumental, da racionalidade prático-hermenêutica. Vejamos. Da racionalidade

técnica, pudemos identificar saberes técnico-científicos e competências presentes na

argumentação dos sujeitos, os quais dão suporte à intervenção da racionalidade. Por exemplo,

se expressa pelo controle que o professor deve ter do tempo, das atividades, no decorrer de

sua prática. Também se refere às técnicas que utiliza para desenvolver sua prática. Da 

racionalidade prática, podem ser evidenciadas a subjetividade e a intersubjetividade dos 

sujeitos, incluindo a ética, a moral, na relação que eles estabelecem com seu ofício e com o 

mundo. Caracteriza-se pela reflexividade e significação do seu trabalho e do mundo de vida, 

norteando-o. O componente se evidencia na interação/entendimento com os alunos, sua

interpretação diante do fato educativo, na busca constante de novas metodologias, mas sempre

diante de um fato concreto; compreende o pensamento prático. Da racionalidade crítico-

emancipatória foi possível extrair a autonomia racional do formador de professores em 

estudo. Seus discursos apresentaram reflexões críticas e libertadoras acerca do mundo e de 

sua prática, com a clara intenção política de criar formas de transformar distorções das

relações sociais. Suas concepções confirmam a assertiva de Kemmis (1999), ou seja, de que o 

professor é um participante que luta por uma sociedade mais justa, mais racional e satisfatória

Para lembrar Habermas (2003a), concluímos que apesar de a racionalidade pedagógica 

da práxis profissional do formador de professores apresentar a confluência de elementos

cognitivo-instrumentais e prático-morais, ela já inclui o elemento emancipador. Porém,

reiteramos, que sua base é a racionalidade prático-reflexiva ou hermenêutica. Na perspectiva 

Racionalidade Crítico-emancipatória 

Racionalidade 
Prático-Reflexiva 

Racionalidade Técnico-instrumental
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em que a racionalidade pedagógica do formador de professores se encontra fundamentada 

neste enfoque, muitos são os ganhos para educação e para a sociedade. 

Para Pimenta (2002), este enfoque entende o ensino como uma atividade 

multidimensional, determinado por significados dos contextos históricos e específicos. 

Lembrando Giroux (1997), Melloukil e Gauthier (2004) e Therrien (2006), esta racionalidade 

põe em extremo a idéia de professor como técnico, substituindo-a por a de um intelectual 

transformativo, que realiza sua práxis profissional no sentido da emancipação. 

 Este achado é otimizador, uma vez que sinaliza um novo modelo de professor da 

educação básica que está sendo construído para além daquele que é oprimido113 e alienado. 

Um modelo que se define além do que é prescrito nos documentos oficiais, e que compreende 

a formação de professor como um processo de seriedade, de respeito e compromisso com o 

próximo. Um modelo que colabora na evolução da condição de aluno, para que este deixe de 

ser discípulo e se torne mestre em favor de postura profissional e de uma opção de educação 

que possa ter experimentado no seu processo de formação inicial.  

113 Para reforçar a idéia de que o professor da educação básica ainda é submetido a condições de opressões e de 
alienação, atualmente eles participam de cursos de formação continuada sob condições desumanas. Vale ressaltar 
que este fato decorre das determinações da nova epistemologia da prática estabelecida pelo MEC, onde há a 
obrigatoriedade das Secretarias estadual e municipal de Educação de promoção à formação continuada destes 
profissionais. No entanto, este processo está ocorrendo desconsiderando a dimensão humana do professor, que é 
obrigado a prolongar sua carga horária, tendo, em alguns casos que assistir às aulas nos fins de semana e realizar 
suas atividades acadêmicas e profissionais na madrugada. Por outro lado, muitos destes cursos são feitos 
aligeiradamente em períodos de férias, quando as disciplinas de 60 horas são ministradas em uma semana de 
aula. Porém, nada fazem os professores. Aceitam as regras, comprometendo seu necessário período de descanso, 
ou fazendo contorcionismos para dar conta de ser professor e ser aluno concomitantemente. As conseqüências 
deste fenômeno são muitas, comprometendo não somente a qualidade de tais cursos, mas sobremodo a saúde 
física e mental destes professores-aluno. 
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7 CONCLUSÃO

Quando propusemos dar voz aos formadores de professores, para entender a 

racionalidade pedagógica de sua práxis profissional, através de uma metodologia 

argumentativa sobre suas ações pedagógicas, a estética de suas narrativas mostrou um 

universo profissional dinâmico. Um mundo complexo, de intenso envolvimento afetivo, 

conflitivo, dialógico, oscilante, marcado pela normatividade e pela jurisprudência em que se 

concretiza o aprendizado da arte de ser professor. Neste, é preciso estruturar, comparar, julgar 

e desenvolver razões e imagens para deliberar sobre as ações, que possam desvelar o 

conhecimento do ofício. Um mundo onde é necessário combinar saberes teóricos e de 

experiência, sensibilidade e prudência, para analisar as situações de um processo que se define 

como uma práxis criadora, situada e transformativa. Trata-se, deste modo, de um mundo 

teórico-prático, cuja satisfação advém dos objetivos de um trabalho formador de 

competências para que o futuro professor possa se situar diante das vicissitudes da vida 

pessoal e profissional com autonomia.   

A interpretação deste mundo viabiliza a produção do sentido da prática, da emoção 

vivenciada, personalizando o trabalho do professor formador. Sob este aspecto, o sentido das 

ações destes profissionais comporta três dimensões: a pedagógica, a pessoal e a social, 

imbricadas de tal forma que, se observássemos suas ações, não seríamos capazes de distingui-

las tão facilmente.  

A dimensão pedagógica compreende a finalidade da ação docente enquanto fomento 

de formação de futuros professores, ou seja, todo o sentido da ação do professor formador é 

direcionado para formar bem o futuro professor. Nesta dimensão, localizamos dois eixos: um 

centrado no professor e no aluno; e o outro somente no aluno. Quando os sujeitos garantem 

que o sentido de sua ação docente é aprender, ensinar e transformar, admitem que a razão do 

trabalho docente é a transformação dos alunos, ou seja, de fazer com que evoluam, alocando 

para si esta responsabilidade. O outro eixo da dimensão pedagógica focaliza o aluno e tem 

natureza teórico-prática e ético-valorativa. Prevê o desenvolvimento de competências, 

habilidades e atitudes; preocupa-se com os valores proeminentes da ação pedagógica. 

Evidencia também uma formação na perspectiva da moral e da ética, em virtude de que eles 

têm a consciência de estarem formando profissionais para trabalhar com crianças e 

adolescentes. Esta dimensão incorpora o aspecto politizador do trabalho docente, quando a 

razão pedagógica das ações destes profissionais é formar a consciência crítica e a autonomia 
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intelectual, bem como desenvolver sua capacidade reflexiva. Certamente o papel do professor 

formador não é dizer o que o aluno tem de fazer enquanto profissional, mas sim prover-lhe de 

ferramentas para que possa escolher. Neste caso, proporcionar vivências de valores a ele 

próprio – enquanto professor – serve de exemplo para a formação de sua profissionalidade.

A dimensão profissional e pessoal volta-se para o professor formador, confirmando a 

concepção de que seu trabalho é interativo, isto é, que ser professor é realizar-se no outro e 

com o outro. De fato, fazer com que os alunos se transformem e evoluam constitui grande 

realização profissional; do contrário, torna-se frustrante, porque neste fenômeno está inserido 

outro elemento: a competência do professor, sua arte. Neste aspecto, ela se apóia em dois 

eixos: a realização profissional e o amor pelo ensino. A realização profissional projeta-se pelo 

caráter dinâmico do ofício que força o professor a buscar novas informações, para não correr 

o risco de ficar obsoleto. O amor pelo ensino inscreve-se no prazer de ensinar. Os professores 

formadores depositam no trabalho o sentido de viver, atribuindo-lhe satisfação pessoal e 

profissional. Curioso é que um trabalho caracterizado por ambigüidades, tais como ser 

codificado e flexível, controlado e autônomo, determinado e contingente, ser formal e 

informal, e até impossível, ainda possa ser fonte de prazer. Contudo, provavelmente seja este 

fato, ou em outras palavras, a versatilidade do ofício e os múltiplos desafios intelectuais, 

sociais, afetivos e pessoais dele advindos o vigor para continuar a fazê-lo.

A terceira dimensão é relativa ao caráter da prática educativa, ou seja, é social, cujo 

horizonte é a modificação da sociedade. Ela aponta, por um lado, a credibilidade do próprio 

trabalho do grupo de professores formadores, sinalizando uma elevada auto-estima e a 

autoconsciência de suas competências. Por outro lado, exprime um otimismo pedagógico: o 

de que sempre é possível mudar o curso das ações para que as finalidades sejam alcançadas e 

para que se possa construir uma sociedade melhor. Assinale-se que os professores formadores 

sentem-se sujeitos e admitem, com segurança, interferir no social, mesmo que por via oblíqua. 

São interlocutores da sociedade e sabem de suas possibilidades, bem como de seus limites em 

sua intervenção. Eles estão convictos que exercem uma prática política cujo foco é o aluno 

que está sendo formado e a responsabilidade que ele deve reconhecer diante da sociedade, 

como cidadão consciente e crítico que possa assumir o papel de interferir no tecido social.

Uma vez que o sentido da ação pedagógica é tridimensional, implica que a prática 

educativa da formação para o trabalho docente constitui grande desafio social, moral, afetivo 

e intelectual para o professor formador. Como tal, pressupõe maestria de quem a conduz 

como elemento determinante para (re)direcioná-la no seu próprio processo. 
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De fato, esta maestria foi percebida quando iluminamos o professor formador, 

enquanto categoria de estudo, cuja identidade repousa na docência, na acepção do ser

educador de Paulo Freire. De forma que, teoricamente, podemos conceituá-lo como um 

metaformador, ou seja, um profissional legitimado pela capacidade de gerir uma prática 

pedagógica investigativa com resultados positivos. Logo, um sujeito epistêmico, produtor de 

saberes. Como um intelectual reflexivo, criativo, crítico, ético, consciente, comprometido, 

responsável e transformativo, suas competências expressam um conjunto de saberes. Estes 

saberes incluem o saber (conteúdos específicos e pedagógicos), o como fazer (metodologias e 

instrumentos), o porquê fazer (razão), mas também implica saber ser (postura profissional). 

São, por conseguinte, profissionais que têm um comportamento moral e ético; que valorizam 

e amam a profissão; que refletem sobre o seu trabalho e planejam suas ações, guiados por uma 

racionalidade.  

De fato, como toda ação docente tem uma racionalidade que articula os saberes da 

prática, dando sentido e direção a sua ação, esta passa a ser vista como pedagógica. Neste 

caso, as ações que configuram a práxis profissional do formador de professor apresentam-se 

gestadas por uma racionalidade pedagógica ou um metaconhecimento. Um metaconhecimento 

que é adquirido através do processo de refletir, de decidir e de agir. Esta racionalidade 

pedagógica, ao nosso modo de ver, metaforicamente, é como um registro com entradas 

variadas, que proporciona ao professor códigos de leitura e compreensão da ecologia da sala 

de aula. Por códigos entendemos os saberes em sentido amplo, assim como as experiências, os 

saberes acadêmicos, os valores, a sensibilidade, a empatia, a prudência, as rotinas, esquemas 

de ação e a própria linguagem. São a um só tempo saberes e relação construída, sempre 

inacabada, porque pressupõe a relação consigo próprio, com o outro e com o mundo 

vivenciado. Diante disto, afirmamos que a racionalidade pedagógica dos formadores de 

professores tem como base saberes originados de fontes diversificadas. 

No diálogo estabelecido com os nossos interlocutores, observamos que esta 

racionalidade encontra-se moldada por elementos técnicos, normativos, éticos, estéticos e 

políticos. Tais elementos se configuram por uma heurística que persegue a teleologia de 

formar o futuro professor em uma perspectiva ética, moral, crítica e dialógica, sempre 

focando a responsabilidade com o outro. O que nos leva a concluir que a racionalidade 

pedagógica é guiada pelo interesse de formar e instruir com contornos críticos. 

Com base neste suporte eles agem; não se frustram entre o desejo de fazer algo novo e 

a sensação de ter perdido a oportunidade. Suas ações são baseadas por uma metodologia 
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democrática e dialógica de ensino. Nela, as concepções de aluno, professor, ensino, 

aprendizagem, educação e conhecimento expressam uma epistemologia da prática com base 

em uma abordagem de ensino socioconstrucionista. Esta forma de agir evidencia o 

rompimento com um modelo tradicional de ensino e a adesão a um modelo mais reflexivo, 

caracterizado pela comunicação, pelo consenso e pela compreensão, mantendo uma 

dialogicidade própria de um ensino hermenêutico e inclusivo. O que nos leva a concluir que a 

racionalidade pedagógica implica intersubjetividade, posto que está fundada na 

comunicação/dialogicidade, na linguagem, no entendimento e na produção de sentidos. 

Sob este aspecto, a ação profissional do formador de professores na ecologia da sala 

de aula está pavimentada pela confluência da racionalidade técnico-instrumental, da 

racionalidade prático-hermenêutica e da racionalidade crítica ou emancipatória. Porém, sua 

base é a racionalidade prático-reflexiva ou hermenêutica, uma vez que o grupo de professores 

formadores realiza um processo educativo com base na reflexão, bem mais permeado pela 

ética do que por aspectos instrumentais. Esta racionalidade, entretanto, é explicitamente 

entremeada pela racionalidade emancipatória, reunindo, por um lado, interesse prático (razão 

em ação) que orienta as ações intersubjetivas e, por outro, disponibilidade técnica. 

Portanto, a racionalidade pedagógica prático-reflexiva dos formadores de professores 

da UFPI, na perspectiva dos coordenadores das Licenciaturas, caracteriza-se por ações 

instrumentais e interações bem-sucedidas. Como tais unificam os objetivos propostos e o 

conhecimento na reflexão e na auto-reflexão, adquirem peso valorativo capaz de orientar uma 

epistemologia da prática (conhecimento e as ações) com os seguintes corolários: 

- O conhecimento não se constitui de verdades acabadas, é objetivo, mas também ético 

e estético; situado em uma determinada realidade, podendo ser construído na 

intersubjetividade. Desta concepção, decorre a relação dos sujeitos com o 

conhecimento, com a relação de conhecedor, de um interpretador. 

- A educação é uma atividade prática e intersubjetiva; ação comprometida ética e 

moralmente. Sua finalidade é o desenvolvimento de competências, de habilidades, de 

atitudes, e de procedimentos; enfim a aquisição do capital cultural, que possa subsidiar 

as pessoas na dinamização do processo de mudança social. 

- A aprendizagem é um processo dinâmico e pragmático. Caracteriza-se pela 

elaboração de significados acerca de um determinado objeto, através de práticas 
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reflexivas, e implica intervenção. Sendo, portanto, considerada como aquisição e 

aplicação de conhecimento.  

- O ensino é a outra faceta da aprendizagem; um processo interativo de transformação 

que funciona como meio fomentador de aquisição de valores, conceitos, atitudes e 

procedimentos. Requer reflexão, investigação e escolha para formar bem o aluno 

(ética) e fazer com que as competências sejam aprendidas. 

- O aluno é a razão de ser, e colaborador do trabalho docente. É pessoa, sujeito 

epistêmico, heterogêneo e multidimensional; ativo, interativo, construtor, ético, 

reflexivo, crítico e competente.

- O professor é o gestor de uma práxis humana indispensável e vital: – a educação. 

Agente histórico, crítico, reflexivo, autônomo e sujeito epistêmico. Entretanto, não é o 

detentor do saber, mas um pesquisador de sua prática, responsável pela direção do 

processo educativo e um interventor (mesmo que por via oblíqua) da sociedade. 

Esta forma de racionalizar o trabalho pedagógico nos induz a pensar em uma nova 

abordagem da profissão docente. Uma abordagem que rompe com a visão de professor como 

técnico especialista, mero executor de programas, substituindo-a por uma visão intelectual 

crítica, relacionada com os problemas e as experiências do cotidiano. Isso nos remete à idéia 

de que os formadores de professores aqui estudados estão à busca veemente e incessante de 

respostas para seus atos deliberativos e interventivos. Como se constantemente estivessem a 

corroborar suas crenças. 

Contudo, isso não quer dizer que a racionalidade técnica esteja suprimida na formação 

para o trabalho docente no lócus investigado. Como toda ação social, naturalmente a prática 

educativa para o trabalho docente congrega elementos cognitivo-instrumentais e prático-

morais, o que significa que há a presença de uma racionalidade técnico-instrumental. 

Entretanto, no contexto de nossa investigação, ela se localiza agora sob outras concepções, 

onde o saber técnico é submetido ao saber ético. Os meios (processos, técnicas e 

instrumentos) mais eficientes são eleitos (em função dos sujeitos) para efetivar a 

intencionalidade pedagógica, normatizada por um perfil de professor pesquisador, intelectual 

e transformador. Perfil este que, de um lado, tem como base a dimensão técnico-profissional 

(saberes do ofício), orientada para o modelo das competências, emanado pelo CNE. Do outro 

lado está afluenciado pelas dimensões humana (saberes pessoais como o autoconhecimento, e 

sociais, tais como a sensibilidade, a ética e a solidariedade) e política (consciência 
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democrática), subjetivada pelos formadores de professores. Estas duas dimensões indicam um 

interesse educativo do grupo de formadores de professores, em uma perspectiva 

emancipatória, uma vez que há a presença de uma consciência colaborativa na formação de 

um sujeito que possa interferir no tecido social. 

Do balanço efetuado, pôde-se verificar a ruptura de um ideário pedagógico fincado em 

uma pedagogia conteudista, sob a hegemonia de uma razão teórica, para uma perspectiva que 

aponta para uma nova epistemologia da pratica. Nesta nova epistemologia, a relação 

significativa entre interlocutores do processo educativo é enriquecida por dimensões políticas 

e éticas, configurando o espaço necessário para um novo tempo formativo. 

Ressalte-se, entretanto, que esta investigação inclui somente sujeitos que estiveram 

expostos à racionalidade hegemônica (discurso do MEC), na qual o modelo da competência 

nuclear é a diretriz da formação. Isto significa que a racionalidade prático-reflexiva aqui 

encontrada não pode ser extensiva aos demais professores formadores do campo de 

investigação. Porém, identificá-la foi extremamente relevante. Pelo fato de estes profissionais 

ocuparem a posição de coordenadores, eles são potencialmente mediadores e articuladores da 

cultura docente e da nova epistemologia profissional. Tal epistemologia tem por princípio a 

reflexão sobre as dimensões sociais e políticas do ensino. Este é o desafio que o professor 

formador deve enfrentar no desenvolvimento do projeto político pedagógico. 

Sob este aspecto, podem disseminar este discurso e esta prática de forma positiva, no 

sentido de atrair e possibilitar a compreensão da proposta de formar o professor de educação 

básica na perspectiva investigativa, concebendo-o como intelectual crítico, autônomo e 

transformador. Desta forma, estes profissionais estarão personalizando a racionalidade 

pedagógica de seu trabalho; e, com base em sua sabedoria prática, vão desenhando sua práxis

profissional com intenção de transformar o aluno, potencializando sua capacidade de 

participação. De outra forma, vão transformando a visão formativa do contexto institucional 

que, acreditamos, ainda precisa superar a visão monolítica disciplinar para outra visão 

epistemológica inter e transdisciplinar. Assim como precisa concentrar a formação do 

professor pesquisador no âmbito intra e extra-escolar.   

Porém, se esta nova forma de racionalizar o trabalho pedagógico não incorporar no 

próprio processo formativo, o saber prático do ofício (escolar), conforme observamos neste 

estudo, é possível que a profissionalidade do professor esteja sendo formada por conteúdos e 

metodologias científicas. Em tal circunstância, o saber pedagógico é menosprezado, deixado 

na irrelevância, e a reflexão considerada como um fim em si mesma. 
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Nesta perspectiva, algo precisa ser dito: se o perfil profissional do futuro professor 

basear-se mais na construção do que saber do saber ou no como fazer do que nos saberes do 

por que e como ser e para ensinar, retroagiremos. Se estes saberes ficarem restritos ao âmbito 

dos conhecimentos específicos dos cursos, sejam eles teóricos sejam práticos, não 

avançaremos rumo à nova epistemologia da prática docente que concretiza, pela reflexão e 

intersubjetividade, valores humanísticos. Ao invés de encaminharmos um modelo de 

formação docente com nuanças da racionalidade pedagógica crítico-emancipatória, iremos 

potencializar o modelo da racionalidade técnica com um figurino up to date, propício a uma 

nova velha ideologia de manter a sociedade no mesmo status quo, onde as opressões e as 

injustiças são ilimitadas. 

Destaque-se que, não obstante a efetivação de reformas recentes no ensino e na 

formação docente, em nível quase global, e uma nova epistemologia da prática esteja sendo 

teorizada para a formação de professores, este é um campo que ainda convive com incertezas 

e limitações teóricas. Por esta razão, mesmo que esta pesquisa tenha mostrado, com certo 

otimismo, o sentido da ação docente e a racionalidade pedagógica que a perpassa, cremos que 

ainda seja preciso indagar em torno de que racionalidade podemos concentrar nosso pensar 

pedagógico de outros formadores.  

Em vista disso, sugerimos que se investigue, em situações de práticas, a racionalidade 

pedagógica dos professores formadores, considerando como eles estabelecem a conexão com 

a prática de ser professor. Nesta perspectiva, prestar atenção à dimensão pedagógica dos 

formadores de professores – crivada na reflexão sobre metodologias de ensino, recursos 

didáticos, à transformação didática dos conteúdos, entre outros aspectos da razão em ação – 

seria de grande relevância para acrescentar os construtos da epistemologia da prática docente 

no ensino superior.

Também seria interessante que se pesquisasse o perfil dos demais professores 

formadores das licenciaturas da UFPI, uma vez que identificamos apenas o perfil dos 

coordenadores. Da mesma forma, um estudo sobre o perfil dos alunos sentido pelos próprios 

alunos poderia fortalecer ou refutar o perfil estabelecido pelos sujeitos deste estudo. 

Igualmente seria interessante investigar como eles concebem a subjetividade do trabalho 

docente e desenvolvem saberes para o ofício do futuro professor. Ou seja, à própria 

aprendizagem dos futuros professores, acerca da transformação didática de conteúdos teóricos 

e práticos.

Por fim, queremos acrescentar que esta pesquisa, utilizando a esteira da Teoria Crítica 

da Educação, valoriza a racionalidade pedagógica constituída por formadores de professores 
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em sua prática reflexiva, explicitando o sentido comum. Sentido, este, aqui caracterizado 

como racionalidade pedagógica prático-reflexiva com expressivo contorno da racionalidade 

emancipatória.  

Convém enfatizar que nossa intenção foi mostrar formas de ação docente que 

desembocam em uma racionalidade que implica formação para o trabalho docente. Não visa 

aplicar o saber que produziu ou o método que empregou para melhorar a racionalidade prática 

da ação docente. No entanto, não se pode abnegar o fato de que esta investigação colabora 

com a formação de professores que esteja interessada em potencializar-lhes a autonomia 

profissional pela reflexão e a auto-reflexão da racionalidade pedagógica de suas práticas. 

Igualmente colabora com a construção do conceito de formador de professores 

enquanto metaformador, evidenciando uma categoria até então não examinada pela literatura 

e, assim, contribuindo para alargar o campo da epistemologia da prática profissional. O 

mesmo ocorre quando toma a racionalidade pedagógica como objeto de estudo deste campo, 

explicitando-a tanto como metodologia de estudo como saberes do ofício. 

Nossa pesquisa também implica reflexão sobre as racionalidades das ações das 

universidades por via das ações docentes na ecologia da sala de aula, quando mostra que a 

construção do ethos profissional de um ofício está vinculado à postura do professor nos cursos 

de formação inicial. Afinal, a universidade precisa refletir como viabilizar a construção do 

ethos profissional nas diversas áreas epistemológicas. Ao fazer isso, estará pensando no 

próprio desenvolvimento da educação que seja condizente como uma nova epistemologia 

profissional, requisitada para o início de um século em que a aprendizagem dos ofícios seja 

significativa, duradoura e emancipatória.
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APÊNDICE A 

Prezado(a) Professor(a), 

É uma satisfação ter-lhe como participante nesta investigação.  

Somos Professora da UFPI/CCE/DEFE e aluna do Curso de Doutorado em 

Educação da FACED/UFC. Estamos realizando uma investigação com o objetivo de 

analisar a racionalidade pedagógica da ação e da profissão docente dos professores dos 

cursos de licenciatura e do projeto de formação docente da UFPI. Obrigada por colaborar 

conosco respondendo este questionário. Sua contribuição é muito importante, pois irá 

ajudar, fornecendo-nos informações úteis nesta área.   

Por favor, não hesite em escrever qualquer comentário ou pensamento ao longo do 

questionário, que é anônimo. Entretanto, sinta-se livre para deixar um número de contato 

ou endereço se você quiser ficar informado sobre os resultados desta pesquisa.

Obrigada por sua cooperação e gentil participação, dispondo-nos uma parte do seu 

precioso tempo.

Teresina, março de 2006. 
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APÊNDICE B 

I - Dados Demográficos Protocolo Nº.

Instruções: Gostaríamos de saber alguns dados sobre você. Por favor, fique certo(a) de que 
toda informação será mantida rigidamente confidencial e anônima. Obrigada por sua gentil 
cooperação.
 
1 Pessoais 
 
Data de nascimento: ___/____/_____           Sexo: (  ) Masculino   (  ) Feminino
Estado Civil: 1   Solteiro(a)  2   Casado(a)  3   Divorciado(a)  4   Separado(a)
5  Viúvo(a)   6   Outro 
 
2 Formação (Por favor, especifique a área) 

Formação inicial ou graduação (  ) Licenciatura  (Área:_____________________________)
                                                  (  ) Bacharelado (Área: ______________________________)

Formação atual: (  ) Especialização (  ) Mestrado  (  ) Doutorado (  ) Pós- Doutorado 
Área de concentração: ________________________________________________________

2.1 No seu processo de formação docente, houve alguma disciplina que foi de fundamental 
importância para o seu trabalho de professor? Qual? Por favor, justifique. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2.2 Qual a importância das disciplinas pedagógicas em seu processo de formação?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2.3 Houve aspectos negativos no seu processo de formação profissional? Se houve, por favor, 

especifique-os.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2.4 E os aspectos positivos? Por favor, cite aqueles que você considera mais importantes.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2.5 Que tipo de Congresso ou Evento Científico-cultural você escolhe para participar? Qual o 
motivo de sua escolha?

___________________________________________________________________________
2.6 Regularmente você lê artigos, revistas ou livros sobre: 

a) (  ) Política
b) (  ) Religião 
i)  (  ) Literatura

c) (  ) Economia
d) (  ) Educação 

e) (  ) Filosofia
f) (  ) Psicologia 

g) (  ) Tecnologia 
h) (  ) Outra temática. Qual?
_______________________
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2.7 Qual o último artigo ou livro  que você leu? Quando? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 
 
3 Socioprofissionais 

Por favor, especifique: Qual/Quanto 
Número de anos como professor:
Regime de trabalho na UFPI: 
Categoria funcional (Se é Prof Assistente. 
Atividade que exerce em outro local:
Nível ou modalidade de ensino que trabalhou 
antes de ser professor(a) universitário(a) 
Outra função remunerada além do ensino  na  
Número de alunos que forma anualmente:
Número de turmas com as quais trabalha 

Disciplina (s) ensinou anteriormente:
Disciplina (s) que ensina atualmente:
Renda familiar mensal em número de salários 

3.1 Você realiza trabalho de orientação de: 
a) (  ) Monitoria 
b) (  ) Trabalhos de Iniciação Científica 
c) (  ) Monografia 
d) (  ) Dissertação 

e) (  ) Tese  
f) (  )Trabalho de Conclusão  Curso - TCC
g) (  ) Nenhum outro 
h) (  )  Outros. Quais ___________________ 

3.2 Por favor, marque qual ou quais técnicas você considera mais adequada(s) para o 
professor efetuar uma prática investigativa:

a) (  ) Computador 

b) (  ) Vídeo  

c) (  ) Narrativas orais e escritas 

d) (  ) Produções dos alunos 

e) (  ) Situações simuladoras 

f) (  ) Estudo de caso 

g) (  ) Observação e ação direta 

h) (  ) Outra . 
Qual?________________________________________________________

3.3 Qual ou quais das técnicas acima você utiliza em sua prática educativa? (Pode citar a 
letra correspondente).
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

3.4 Atualmente você: 

a) (  ) Participa de  Projetos de Extensão 

b) (  ) Desenvolve pesquisa acerca de sua área de trabalho 

c) (  ) Participa de algum grupo de estudo 

d) (  ) Pertence algum núcleo de pesquisa 

e) (  ) Dedica-se somente ao ensino 

f) (   ) É membro de algum Colegiado ou alguma Comissão. Qual? ________________ 

  3.5 O professor, de modo geral, costuma utilizar mecanismos para motivar os alunos. Por 
favor, marque qual ou quais destas mediações abaixo você faz uso em sua prática 
pedagógica.

a) (  ) Persuasão, convencimento  

b) (  ) Sedução, encantamento  

c) (  ) Autoridade  

d) (  ) Negociação, diálogo  

e) (  ) Recompensas  

f) (  ) Punições  

g) (  ) Outra. 

h) Qual?__________________________________________________________ 

  3.6 Que competências você acredita que predominam na sua prática pedagógica?

a) (  ) Aquelas referentes aos valores inspiradores da sociedade democrática; 

b) (  ) Aquelas referentes à compreensão do papel social da escola; 

c) ( ) As de domínio de conteúdos, a serem socializados aos seus significados em 
diferentes contextos e sua articulação interdisciplinar 

d) (  ) As de domínio do conhecimento pedagógico; 

e) (  ) Aquelas do conhecimento de processos de investigação 

         f) (  ) Outra. Qual? ____________________________________________ 

3.7 Que competências você acredita que são requeridas para a função de um professor 
formador de futuros professores? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

3.8 Você caracterizaria sua pratica pedagógica como investigativa? Por quê? 
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3.9 Por favor, faça uma breve análise de suas atuais condições concretas de trabalho na 

         Universidade. 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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ROTEIRO DA ENTREVISTA 

Categorias de 
análise Questões Indicadoras

I Gestão da 
matéria 

1 Qual o sentido de sua disciplina para o Curso de Licenciatura em _______?

2 Em que você se fundamenta para realizar o planejamento de sua prática educativa no 
decorrer da disciplina? Isto é, porque você escolher este ou não aquele conteúdo, e
definir este e não aquele objetivo?

3 Qual o sentido de sua ação pedagógica?

4 Que competências você pensa que sua prática pedagógica no desenvolvimento da
disciplina que você ensina, ajuda o aluno, futuro professor a construir?

5 Como você faz para que o conteúdo que esta no livro se torne compreensível para o
aluno?

6 De que forma você costuma abordar o conteúdo para os alunos? Como você analisa
esta apresentação?

APÊNDICE C 

7 Por que você ensina do jeito que ensina?

8 Como você faz para propor tarefas que motivem os alunos? Quais têm sido as mais
interessantes?Prevalecem as individuais ou as de grupo? Por quê?

9 O que você faz para que o aluno se envolva e as realize? Neste aspecto você costuma
elogiar (reforço)? E se ele não as realiza? Você usa alguma medida disciplinar? Por quê?

10 Como você avalia as aprendizagens dos seus alunos? Que tipo de avaliação utiliza?
Como você interpreta os resultados desta avaliação?

II Gestão de 
Sala de aula

11 Como você faz para possibilitar um ambiente de ordem, respeito e tolerância na sala 
de aula que favoreça a aprendizagem? Ou seja, como consegue a cooperação do aluno?

12 Quando a turma, ou o aluno, não responde coerentemente conforme o que foi
definido, como você realiza as intervenções pedagógicas? Qual tipo de estratégia que 

você costuma usar?
13 Sabe-se que manter o equilíbrio entre o movimento, o ritmo e a duração das atividades
é crucial para o sucesso do processo de ensino-aprendizagem. Como você interpreta esta

questão na sua pratica?
14 Existe em sua prática alguma experiência inovadora?

15 Você considera sua ação profissional ética? Por quê?

III Matriz 
epistemológica 

16 Quais as razões para você ser professor? Como você se define como professor?

17 O que você acredita que guia suas ações em sala de aula?

18 O que você pensa sobre o aluno?Quem é ele?
19 Qual a sua compreensão de aprendizagem? E de ensino?

20 Como você interpreta o trabalho docente em si? E a educação, como você a 
compreende?

21 Qual o perfil de aluno que você pretende formar? Que competências são necessárias
para compor este perfil?

22 Você definiria sua identidade profissional como um professor universitário? Por quê?
23 Como você define o professor formador de professores? O que você acha que se 

espera do professor universitário formador de formadores?
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