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RESUMO

Essa tese tem como tema central uma proposta de formação inicial em que a

pesquisa e a prática pedagógica se apresentam como componentes

curriculares. Seu objetivo é investigar o papel da pesquisa e da prática

pedagógica na articulação da teoria e prática no currículo do curso de

Pedagogia da Faculdade Católica de Uberlândia.

Para isso, no primeiro capítulo, traça-se um perfil da gênese e evolução do

curso de Pedagogia no Brasil, desde o seu surgimento até a aprovação das

Diretrizes Curriculares Nacionais, em maio de 2006. Ainda, a discussão sobre

currículo, pesquisa e prática pedagógica realiza a tessitura da trama teórica

dessa teia de vários conceitos e significados que simbolizam o arcabouço de

fundamentação para o trabalho. No segundo capítulo, evidencia-se o caminho

percorrido, o detalhamento da ação metodológica adotada. Optou-se nessa

tese pela utilização de uma abordagem metodológica predominantemente

qualitativa, não desprezando a abordagem quantitativa, nas quais foram

utilizados como procedimentos de coleta de dados, a análise documental,

grupo focal e questionário. O terceiro capítulo discute, analisa, interpreta, revisa

e indaga os dados coletados, definindo as tramas da realidade. Foram quatro

categorias de análise: formação inicial, prática pedagógica, pesquisa e

articulação entre a pesquisa e a prática pedagógica. A partir dessas análises,

as considerações finais sintetizam o trabalho, visando à contribuição dessa

tese para o diálogo com outros pesquisadores sobre as possibilidades de

articulação entre a teoria e a prática no curso de Pedagogia.

Palavras-chave: Currículo. Pesquisa. Prática pedagógica. Pedagogia.



ABSTRACT

This thesis has as its central theme the proposal of an initial training whereby

pedagogical practice and research are presented as curricular components.

This work has the objective of investigating the role of practical and pedagogical

research in the enunciation of the theory and its practice in the curriculum of the

Pedagogy Course of the Catholic College of Uberlândia. To that end the first

chapter has outlined the genesis and evolution of the Course of Pedagogy in

Brazil, from its first appearance to the time when the National Curriculum

Policies were approved in May, 2006. It also shows the debate on the

curriculum, on the pedagogical and the practical research aspects, and how

these fulfill the contexture of the theoretical plot in which the structure of some

concepts and meanings typify the foundation framework for this work. In the

second chapter, it becomes evident the particular procedures of the

methodology which was used to develop the research. It should be noted that in

this thesis an option was made for the use of the Qualitative Method. Likewise,

a Quantitative Methodology was also adopted in which such procedures for the

collection of data were used: documentary analysis, focused group and

questionnaire. In the third chapter, there were a number of issues to look into,

such as the debate, analysis, elucidation, revision and inquiries into the

collected data to determine the real plot of the reality. Four were the categories

of the analysis, i.e. initial formation; pedagogical practice, and research and

articulation between practice and research. Thus, based on the analysis, it is

significant to mention that this study synthesizes the work whose aim is that of

contributing to a dialogue with and between researchers on the possibility of

articulating between theory and practice in the Pedagogy Course.

Key-words: Curriculum, Practical Pedagogical Research, Pedagogy.
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Há um passado no meu presente
Um sol bem quente lá no meu quintal
Toda vez que a bruxa me assombra

O menino me dá a mão
E me fala de coisas bonitas

Que eu acredito
Que não deixarão de existir

Milton Nascimento

Em 1990 eu almejava fazer o curso de Pedagogia. Entusiasmada pelo término

do Magistério queria também ingressar na prática de ensino ansiosa que

estava em tornar-me professora. Foi o que fiz. Completara 17 anos e consegui

um emprego no Colégio Objetivo Júnior de Uberlândia, além de ter sido

aprovada no vestibular da Universidade Federal de Uberlândia.

No mesmo ano me deparei com situações tão novas para mim quanto difíceis

de serem solucionadas. A experiência em sala de aula fez aflorar as

dificuldades do Magistério que cursei. Durante o período em que me preparava

para a docência, acreditava que as “técnicas” educacionais e pedagógicas

eram instrumentos suficientes para lidar com crianças no Ensino Fundamental.

Não pensava isto por acaso. Esta visão era convencionada em toda a estrutura

do curso de Magistério e nada se revelou mais falso do que ela.
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As dificuldades foram tornando-se motivo de inquietação pessoal e profissional,

impulsionando-me a utilizar leituras e discussões em sala de aula, no sentido

de solucionar os entraves entre a teoria e a prática.

Nos primeiros anos do curso de Pedagogia concomitante à docência na

primeira série do Ensino Fundamental, pude utilizar os dois espaços para

fomentação, troca de experiências, discussão, embasamento teórico/prático

que acredito terem sido de grande valia para o momento e para a minha vida

profissional posteriormente. Quero ressaltar que esta fase foi de suma

importância para a construção de minha vida pessoal, acadêmica e

profissional. Porém, esta ponte entre a teoria e a prática foi realizada pela

aluna, pois os professores não articulavam a dimensão prática com os

conteúdos específicos das disciplinas em sala de aula. Parecia-me que a

escola era algo muito distante daquilo que o curso de Pedagogia me dizia.

Na verdade, os currículos de formação têm-se constituído em
um aglomerado de disciplinas isoladas entre si, sem qualquer
explicitação de seus nexos com a realidade que lhes deu
origem. Assim, nem sequer se pode denominá-las de teorias,
pois são apenas saberes disciplinares em cursos de formação,
que em geral estão completamente desvinculados do campo
de atuação profissional dos futuros formandos (PIMENTA e
LIMA, 2004, p. 33, grifos das autoras).

Em meados de 1992, a Universidade Federal de Uberlândia passou por 90 dias

de greve (de agosto a outubro) exigindo que o reitor eleito pela comunidade

universitária fosse empossado pelo Governo Federal, à época sob o comando

de Fernando Collor de Melo e depois Itamar Franco.
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Participei deste processo vitorioso e emocionante que conheceu momentos de

extrema radicalização como a ocupação da própria reitoria, culminando com a

minha participação na Gestão do Diretório Central dos Estudantes DCE/UFU,

em 1993. Era coordenadora de eventos e pude vivenciar, nesta época, uma

forma de participação política e social.

O ano de 1993 considero ter sido o ano em que realmente vivi a Universidade

neste sentido de universal/cidade; tive a oportunidade de viajar, participar de

Encontros, Congressos, da vida política dentro da UFU, tive a chance de

ampliar meus horizontes para além das relações que se estabeleciam dentro

da sala de aula, almejando a verdadeira Universidade: pública, gratuita e

democrática.

Também em 1993 ingressei no PET (Projeto de Ensino e Treinamento),

financiado pela Capes, com objetivo final de contribuir para a continuidade dos

estudos das alunas do curso de Pedagogia. O projeto contribuiu para

consolidar a concepção de não-neutralidade da Ciência e no qual continuei até

o meu desligamento natural, quando me formei.

Ainda ao final do curso, no último ano, pude vivenciar a prática do estágio

supervisionado no curso de Pedagogia que seguia o esquema “3+1” das

licenciaturas, ou seja, foram três anos de conhecimentos teóricos, de

fundamentação e, no terceiro e último ano, a formação pedagógica, a prática

do estágio supervisionado, a prática profissional do pedagogo, no meu caso

com habilitação em Orientação Educacional e Supervisão Escolar.



12

A perspectiva técnica do estágio gera um distanciamento da
vida e do trabalho concreto que ocorre nas escolas, uma vez
que as disciplinas que compõem os cursos de formação não
estabelecem os nexos entre os conteúdos (teorias?) que
desenvolvem e a realidade nas quais o ensino ocorre
(PIMENTA e LIMA, 2004, p. 39).

Para reiterar as autoras acima citadas, desde o período de realização do curso

de Pedagogia estas questões perduravam em minhas análises: por que fazer o

estágio no último ano? O que aprendemos com essa imersão tão tardia na

realidade?

Estas inquietações me fizeram ser uma aluna muito questionadora das razões

e princípios que embasavam tal matriz curricular que dissociava a teoria da

prática, que realizava um corte na formação entre os conhecimentos teóricos e

os conhecimentos práticos necessários à formação do pedagogo.

Em 1994 voltei a trabalhar no Colégio Objetivo Júnior como professora de

Educação Infantil (alfabetização). Durante este tempo ocupei dois cargos: um

em uma escola particular como professora e outro como orientadora

educacional, em uma escola pública. Com esta experiência pude realmente

constatar a dicotomia que vivemos em nossa sociedade. Tal realidade e toda a

minha história de militância política na UFU impulsionou-me à filiação, neste

mesmo ano, ao Partido dos Trabalhadores.

As contradições, desigualdades, exclusões vivenciadas até este momento

fizeram com que eu tomasse esta decisão de participação em uma organização

política na tentativa de contribuir para além do individual, fazendo parte de uma

coletividade pela busca incessante de uma sociedade menos desigual.
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Sou movido à perplexidade. [...] Por que possuímos tantas
riquezas e somos tão pobres? Porque não temos governo.
Aliás, somos governados por uma elite desprovida de
sensibilidade social, interessada em manter o país atrelado aos
interesses do capital estrangeiro. [...] Qual a saída? A meu ver,
fortalecer a sociedade civil. Sem nação organizada, consciente
de seus direitos, o processo de globocolonização acabará
africanizando o Brasil (BETTO, 2001, p. 76).

Nesta relação imbricada, a indissociabilidade foi a tônica. Trabalhando no

Colégio Objetivo, numa sala de alfabetização, construindo as relações entre

professor/aluno e interagindo, na perspectiva de transformar a realidade, foi ao

mesmo tempo prazeroso e apaixonante. “A prática docente crítica, implicante

do pensar certo, envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o

pensar sobre o fazer” (FREIRE, 1997, p. 43).

Inquietei-me ao sentir, em 1995, a falta de uma discussão mais elaborada

sobre a minha prática. Diante disso, procurei um curso de Especialização em

minha área e comecei a freqüentá-lo. Mais uma vez atentava para a

necessidade de buscar a articulação entre a teoria e a prática.

Nesse processo, o papel das teorias é iluminar e oferecer
instrumentos e esquemas de análise e investigação que
permitam questionar as práticas institucionalizadas e as ações
dos sujeitos e, ao mesmo tempo, colocar elas próprias em
questionamento, uma vez que as teorias são explicações
sempre provisórias da realidade (PIMENTA e LIMA, 2004, p.
43).

O curso foi oferecido pelo Departamento de Princípios e Organização da

Prática Pedagógica da UFU, com o título Especialização em Educação Infantil

e Séries Iniciais do Ensino Fundamental. Tal curso contribuiu muito para a

reflexão (incessante e contínua) da minha prática pedagógica.
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Mesmo depois de graduada, atuando como professora no Colégio Objetivo

Júnior, montamos um grupo de estudos que funcionou, aproximadamente, por

seis meses. O grupo reunia-se na casa das professoras e cada encontro era

planejado e coordenado por uma professora, de forma alternada. Não tivemos

incentivo institucional e o grupo acabou por esmorecer. Esmorecimento que,

para mim, pouco durou, pois logo estava ingressando na pós-graduação stricto

sensu.

Não quero aqui minimizar a questão educacional no Brasil, porém quero

afirmar que acredito na mudança, que pode ser obtida no decorrer do dia-a-dia

escolar, do cotidiano, das relações que se estabelecem na escola entre

professor/aluno, aluno/aluno, aluno/comunidade escolar; no compromisso do

profissional que está dentro da escola, da participação social deste cidadão

que pretende ensinar cidadania. Vejo a instituição educativa como uma

unidade básica de mudança, ou seja, creio na formação construindo a

mudança.

No final de 1996, prestei a seleção do Mestrado em Educação Brasileira na

UFU e fui aprovada. Em 1997 muitas mudanças ocorreram, pois era uma

recém mestranda e assumia a Coordenação Pedagógica das Séries Iniciais do

Ensino Fundamental do Colégio Objetivo de Uberlândia.

Cursando o Mestrado em Educação Brasileira, comecei a sentir que o cotidiano

da escola de Ensino Fundamental não correspondia aos meus anseios

enquanto pesquisadora. O desassossego da articulação entre teoria e prática
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começava a demonstrar a distância existente entre a escola básica e a

universidade. Não gostaria de afirmar isso, mas é um fato. Parece-me que a

escola de hoje não está preparada para a produção e construção de saberes, o

seu cotidiano está consumido por questões imediatistas e burocratizantes.

Parece que o aluno, a aprendizagem, o ensino, o professor, a prática

pedagógica ficaram em segundo plano.

Talvez o que estivesse presente em minha reflexão, neste momento, fosse a

dificuldade que a pesquisa acadêmica historicamente tem em não se

comprometer com soluções práticas. Não podemos negar o abismo que existe

entre as decisões políticas e, portanto, legais e algumas pesquisas

educacionais. Por isso a proposta dessa tese parte do princípio de que

“pesquisamos com o cotidiano, aprendemos com o cotidiano. E continuamos a

trilhar o fascinante processo de encontro e desencontro de parcerias”

(GARCIA, 2003, p. 206).

Em meados de 1997 fui convidada, por minha orientadora do Mestrado, para

participar do Programa de Capacitação de Professores do Estado de Minas

Gerais (PROCAP), também sediado na Universidade Federal de Uberlândia.

Este Programa durou dois anos e pude aprender muito sobre a educação no

estado de Minas.

[...] tenho esperança no Brasil, porque vivo próximo aos
movimentos populares e vejo que eles são como bambu:
envergam, mas não quebram. Já não espero participar da
colheita, mas quero morrer semente desta revolução capaz de
virar o Brasil pelo avesso: que cada cidadão tenha o seu prato
de comida todos os dias; cada criança, seu lugar na escola;
cada enfermo, tratamento digno. O que mais posso esperar se
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todos, em meu país, tiverem alimentação, saúde e educação?
(BETTO, 2001, p. 78).

A diversidade cultural de um estado, com as dimensões de Minas Gerais,

produz grandes descobertas, principalmente para quem vive na região do

Triângulo Mineiro e desconhece as várias Minas.1

Álvaro Pinto (1969) cria, originalmente, uma reflexão da vida brasileira e da

situação do homem, considerando a dramaticidade do ser brasileiro imerso nas

opções da história contemporânea. “Ao produzir a cultura, o homem ao mesmo

tempo se produz a si próprio em forma de constituição de um modo social de

convivência” (p.136). Nesta relação dialética, descobrir as várias culturas, a

diversidade, a diferença, a desigualdade, foi o ponto mais marcante do meu

trabalho.

Neste sentido, pode e deve ter lugar uma luta ideológica preocupada em definir

e debater linguagens, sentidos e significados por meio de um discurso

progressista que busque a identificação e o respeito nas diferenças. Ser crítico,

neste sentido, exige não só dispor de um discurso que se auto-proclame como

tal, mas também um discurso que se desenvolva e se reconstrua, tendo em

conta as opiniões, valorações, situações de trabalho e perspectivas da

educação escolar e dos próprios professores, para, além disso, criar as

condições para que esta realidade seja apropriada socialmente pelos diversos

agentes educativos em espaços e contextos em que a teoria pedagógica e a

prática educativa se encontrem numa relação dialética.
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Neste “conflito necessário”, prestei um concurso público para a Universidade

Federal de Goiás (UFG), Campus Avançado de Catalão, e fui aprovada. Como

esse era um concurso para professor efetivo, resolvi mudar para Catalão, onde

fiquei por dois anos (de 1998 até 2000). O interessante é que tive a

oportunidade, neste momento, de trabalhar com os cursos de Licenciatura:

Matemática, Educação Física, Letras, História e Pedagogia (no estado de

Goiás, o curso de Pedagogia forma o professor) e pude perceber, desde então,

as dificuldades das disciplinas pedagógicas espalhadas pelos cursos de

licenciatura, uma vez que estas disciplinas não apresentavam um projeto mais

organizado de formação docente.

Este debate sobre formação de professores/profissional da educação continua,

a cada experiência vivida, a ser o ponto principal de minhas “inquietudes” como

pesquisadora e professora, em cada momento com o olhar possível e

necessário para a compreensão dessa realidade.

Concomitante à docência em Catalão, fui convidada, por um grupo de

professores aposentados da UFU, para contribuir na elaboração dos projetos

acadêmicos para a criação da Faculdade Católica de Uberlândia. Foram três

anos (de 1999 até 2001) neste processo de elaboração/construção, o que

possibilitou a realização de uma revisão crítica dos currículos dos cursos de

Pedagogia e Licenciaturas vividos por nós, e permitiu, também, a criação de

propostas inovadoras, avançando nos equívocos históricos da formação inicial

de professores. Na elaboração do projeto do curso de Pedagogia, fizemos uma

                                                                                                                                                                         
1 O estado de Minas Gerais é subdividido em dez regiões: Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba,
Noroeste de Minas, Norte de Minas, Jequitinhonha/Mucuri, Rio Doce, Central, Centro-Oeste de
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proposta tentando revisar o que observamos como deficiência e resgatando,

historicamente, as discussões sobre a atuação do pedagogo nas diversas

áreas. Este trabalho configurou-se, nesse início, como voluntário.

Voltei para Uberlândia e comecei a trabalhar na Pró-reitoria de Extensão,

Cultura e Assuntos Estudantis da Universidade Federal de Uberlândia como

assessora de projetos de extensão. Nessa etapa, pude participar do Programa

de Avaliação da Educação Básica (PROEB), parte integrante do SIMAVE –

Sistema Mineiro de Avaliação da Educação. Mais uma oportunidade de

vivenciar as várias Minas.

Nesse percurso de construção da minha identidade, demonstro meus

momentos de conflito tanto pessoal quanto profissional e uma eterna busca

pelo outro. Um jeito de viver e ver a vida em que os problemas impulsionam a

tomada de decisão e as escolhas, tanto profissionais quanto acadêmicas. Tudo

com idealismo e realismo entrecruzando-se em uma busca de significados.

Assim, o projeto da Faculdade Católica de Uberlândia, em 2002, começa a

funcionar. Por mais comum que possa parecer “um sonho que se tornou

realidade”. Projeto acadêmico este construído coletivamente, em um tempo

razoável, que permitiu elaboração e re-elaboração, além de contar com o

idealismo de pessoas que pretendiam contribuir para a transformação na

Educação. Montamos três projetos inicialmente: Pedagogia, Geografia e

Filosofia. Por exigência do MEC, tivemos que criar o Instituto Superior de

                                                                                                                                                                         
Minas, Zona da Mata e Sul de Minas.
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Educação para abrigar as Licenciaturas e, conseqüentemente o Curso Normal

Superior.

Na elaboração dos projetos acadêmicos tivemos a liberdade de inovar, de

transgredir algumas “normas acadêmicas”. Ao contrário do que acontecia, esta

Faculdade surgiu com essa intenção inicial: “a formação da pessoa humana

nos diversos aspectos do saber, com  cunho eminentemente humano, ético e

cristão, respeitando as convicções de cada um”.2 O contexto nacional não

ilustrava a nossa realidade, pois o que percebemos a partir do final da década

de 1990 foi a expansão das instituições de ensino superior privadas, que

apresentavam, em sua maioria, uma proposta sucateada de ensino,

desprezando a pesquisa e a extensão como partes rizomáticas de sua função.

Surgiram, dessa forma, os projetos acadêmicos dos cursos da Católica, bem

como a proposta, nesse momento, de unidade na formação dos profissionais

da educação por meio do projeto da Pesquisa e Prática Pedagógica e outras

ações coletivas que foram criadas.

Assumi, em 2002, o projeto da Pesquisa e Prática Pedagógica nos cursos de

Pedagogia e Filosofia. A proposta pedagógica da Católica era trabalhar com a

pesquisa e a prática desde o primeiro ano da formação para acompanhar a

trajetória do aluno em sua formação no exercício profissional e na pesquisa.

                                                          
2 Fala de apresentação do presidente da SOCEUB (Sociedade Católica de Educação de
Uberlândia), mantenedora da Faculdade Católica de Uberlândia, em aula inaugural proferida
em 13/02/06.
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A partir de 2003, com o início do curso Normal Superior, passei a exercer sua

coordenação. Com o ingresso no doutorado no mesmo ano, deixei a sala de

aula e assumi a coordenação do projeto da Pesquisa e Prática Pedagógica.

Estas memórias são importantes para a comprovação do quanto esta relação

teoria e prática sempre me instigou. Desde o início do curso de graduação

estas questões sobre a necessidade de articulação entre o discurso e a prática,

entre a fundamentação e a realidade, entre o escrito e o falado fazem parte de

reflexões ora coletivas, ora individuais.

Esta pesquisa surge, assim, de uma inquietação da pesquisadora que teve a

oportunidade de participar da elaboração de um projeto acadêmico do curso de

Pedagogia, graduação que cursou e que contribuiu para a seguinte reflexão: é

possível formar um professor que consiga articular a teoria e a prática no curso

de Pedagogia?

Sendo assim, o curso de Pedagogia da Faculdade Católica de Uberlândia

nasceu de uma re-leitura de professores da área com a liberdade, criatividade

e identidade possíveis por parte da instituição. A concepção não foi o problema.

Na elaboração do projeto, as dificuldades não se apresentavam, pois

teoricamente havia concordância. Uma das falas que lembro, da Comissão de

Autorização foi, naquele momento, o susto em verificar que, de fato, aquele

grupo que estava à frente da Faculdade é que havia elaborado o projeto

acadêmico. Foi dito o quanto defendíamos o projeto com paixão, coisa já quase

esquecida, pois várias Faculdades andavam comprando seus projetos para
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que fossem aprovados. Sentíamos orgulho de sermos autores/as do projeto,

por mais problemas que pudesse apresentar.

O pedagogo, de acordo com o projeto acadêmico, foi pensado como um

educador, preparado para organizar metodologicamente os processos de

interação e de aprendizagem e entender os códigos dos diferentes grupos

sociais, a fim de auxiliar a aquisição e produção de conhecimentos, nas

intervenções e na comunicação com outras instâncias. Além disso, o pedagogo

deveria saber diagnosticar e intervir nas diferenças e dificuldades relativas aos

portadores de necessidades educacionais especiais, podendo atuar com

competência pedagógica na situação de heterogeneidade da escola inclusiva.

Para isto, a matriz curricular foi construída a partir de uma organização que

contemplasse o perfil desejado, incluindo as disciplinas optativas, os Estudos

Independentes e o projeto da Pesquisa e Prática Pedagógica.

De acordo com o projeto acadêmico, estas seriam as formas de flexibilização

curricular pensadas para criar, nesse modelo de formação inicial, momentos de

extrapolar a carga horária de sala de aula para outros contextos educativos.

Nessa história imbricada de conceitos e contradições dignas da condição

humana, surge, definitivamente, a necessidade e autenticidade dessa tese,

pois seu objetivo é investigar o papel da pesquisa e da prática pedagógica na

articulação da teoria e prática no currículo do curso de Pedagogia da

Faculdade Católica de Uberlândia. Retoma-se, assim, o problema: é possível
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formar um pedagogo que consiga articular a teoria e a prática no curso de

formação inicial?

Sabemos que hoje “a relação teoria e prática é um tema de interesse da

didática porque este é um campo de conhecimentos que investiga o ensino

como prática social” (LISITA, 2006, p. 14). Para tanto, o pressuposto norteador

foi a necessidade de buscar a articulação teoria e prática no curso de formação

inicial em Pedagogia, sendo traçados os seguintes objetivos específicos:

a) Analisar as possibilidades do projeto da Pesquisa e Prática Pedagógica

como eixo articulador do currículo por meio de um processo de reflexão crítica

sobre o processo;

b) Ampliar a compreensão do currículo como construção de um processo

social;

c) Indagar sobre a validade de processos de formação que se baseiam nessa

perspectiva.

Como a pesquisa insere-se em uma abordagem qualitativa, foram utilizados

vários procedimentos para possibilitar a obtenção de dados significativos para

o processo: análise documental, grupo focal e questionários de avaliação.

Para tanto, no primeiro capítulo fazemos a trama teórica dessa teia de vários

conceitos e significados que simbolizam o arcabouço de fundamentação para o
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trabalho. No segundo capítulo, mostramos o caminho percorrido, a trama do

caminho, com o detalhamento da ação metodológica adotada. O capítulo três

pretende discutir, analisar, interpretar, revisar, indagar os dados coletados,

definindo as tramas da realidade. Para melhor ilustrar esse objetivo, talvez

seria interessante utilizar  o pensamento de Benjamin (1974) apud Giroux

(1983), que afirmou que devemos “escovar a história em sentido contrário à

sua trama” (p. 26). E, por fim, as considerações finais que pretendem contribuir

para o diálogo com outros pesquisadores sobre essa temática.

Ao longo da realização desse processo, prestei o concurso para a Universidade

Federal de Uberlândia e fui aprovada, desligando-me da Faculdade Católica de

Uberlândia em 15 de setembro de 2006.

A vida se repete na estação
Tem gente que chega pra ficar
Tem gente que vai pra nunca mais
Tem gente que vem e quer voltar
Tem gente que vai querer ficar
Tem gente que veio só olhar
Tem gente a sorrir e a chorar
E assim chegar e partir
(Encontros e Despedidas - Milton Nascimento e Fernando
Brant)

E, para despedir desse primeiro encontro desta trama, inicio com uma

categoria dialética da contradição entre o acabamento e o inacabamento, pois

“na verdade, o inacabamento do ser ou sua inconclusão é próprio da

experiência vital. Onde há vida, há inacabamento” (FREIRE, 1997, p. 55).

Como participante desse mundo, tenho que entender-me como constante e

permanente aprendiz.
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A formação de professores tem a honra de

ser simultaneamente o problema mais grave e

a melhor solução na educação.

(ESCUDERO, 1994, p. 105)

Este capítulo pretende detalhar a fundamentação teórica que sustenta esta

tese no seu foco que é a pesquisa e prática pedagógica como o componente

curricular do curso de Pedagogia da Faculdade Católica de Uberlândia. O

problema deste trabalho se traduz da seguinte forma: é possível articular a

teoria e a prática no curso de Pedagogia? Esta pesquisa tem como princípio

alicerçar uma teoria e uma prática vivenciada. Para efeitos metodológicos essa

divisão apresenta-se de forma linear, embora na realidade não o seja – a teoria

funde-se e confunde-se com a prática durante a trajetória da pesquisa. A

fundamentação teórica só existe como tal devido à realidade do contexto,

entendido como lugar e sujeitos/protagonistas de uma história que ao mesmo

tempo reafirma e questiona os referenciais teóricos a serem aqui traçados.

Estes, por sua vez, emergiram e emergem de uma necessidade prática da

própria pesquisa, que supõe um movimento dialético e espiral. Em outras

palavras,

[...] o propósito não é comprovar hipóteses, mas mergulhar na
complexidade dos acontecimentos reais, e indagar sobre eles
com a liberdade e flexibilidade que as situações exigirem,
elaborando descrições e abstrações dos dados, sempre
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provisórias e utilizadas como hipóteses conseqüentes de busca
e trabalho (GÓMEZ, 1998b, p. 106).

Dentro desse enfoque, contemplarei os seguintes itens: um breve histórico

sobre o curso de Pedagogia, desde a primeira legislação até a última

Resolução que aprovou as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso; uma

análise sobre o conceito de currículo, que utilizo ao longo da pesquisa para

apoiar as análises e interpretações dos dados; e, por fim, as concepções de

pesquisa e de prática pedagógica, que são as referências para todo o trabalho

teórico-prático da pesquisa.

O curso de Pedagogia: sua história e identidade

Em 16 de maio de 2006 foi publicada no Diário Oficial da União a Resolução

CNE/CP nº. 1, de 15 de maio de 2006, que institui as diretrizes curriculares

nacionais para o curso de graduação em Pedagogia, licenciatura. A aprovação

desta legislação é marcada por uma história de luta travada desde a criação da

LDB (Lei nº 9.394/96), para que o curso tivesse, a partir de uma ampla

discussão com a comunidade acadêmica, diretrizes nacionais para o curso de

Pedagogia. Porém, a história sobre o lugar e o espaço do pedagogo inicia-se

na década de 1930, com a regulamentação para o professor da Escola Normal

e o bacharelado para os técnicos da educação.3

                                                          
3 Alguns autores foram consultados para realização deste histórico, tais como: BRZEZINSKI
(1996), SILVA (1999), LIBÂNEO e PIMENTA (2002).
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Vale destacar os momentos históricos que foram importantes para o curso de

Pedagogia no Brasil, iniciado com essa primeira regulamentação, que criou um

padrão federal para formar o bacharel (técnico em educação) e o professor de

Escola Normal. Isto ocorreu em 1939, por meio do Decreto-lei nº 1190. Essa

formação persiste até hoje, em alguns cursos de licenciaturas, a qual

Brzezinski (1996) denomina de esquema 3 + 1, ou seja, três anos de formação

voltados para o bacharelado e, no último ano, a formação pedagógica

necessária à docência. Este esquema já foi muito criticado em textos de teses

e dissertações da área, evidenciando a dicotomia entre o conteúdo e a forma, a

teoria e a prática – os saberes e práticas docentes são considerados em

segundo plano, pois ao professor, o que de fato interessa nesta lógica, são os

conteúdos (MENDES, 1999).

Depois desse Decreto-lei, tanto o Parecer nº 251/62, que adequou a formação

do pedagogo à Lei nº 4.024/61, quanto o Parecer nº 252/69, que regulamentou

essa mesma Lei segundo a prescrição da reforma universitária, Lei n° 5540/68,

resultam do esforço do professor Valnir Chagas para definir o Curso de

Pedagogia no Conselho Federal de Educação (CFE), o que evidencia a forma

autoritária conforme o modelo político segundo o qual apenas “alguns”

decidiam sobre a formação do pedagogo no país (BRZEZINSKI, 1996).

É nesse Parecer nº 252/69 que aparecem as quatro habilitações do curso de

Pedagogia, oferecendo um diploma único de licenciado para a formação de

professores e especialistas da educação. Quem pode ser especialista pode ser

professor, ou seja, “quem pode o mais pode o menos” (BRZEZINSKI, 1996, p.
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45). Assim, a história da definição de currículos mínimos para a formação de

profissionais destinados ao trabalho docente e não docente (planejamento,

supervisão, administração e inspeção escolar e orientação educacional), no

âmbito de escolas e de sistemas escolares, foi se constituindo em uma história

distante da realidade de educadores.

O curso baseado nas habilitações formava o profissional
específico para áreas também específicas contribuindo para a
fragmentação e a divisão do trabalho pedagógico e, mais
especificamente a do trabalho intelectual, os especialistas. [...]
Quanto à titulação, o Parecer quer evitar uma polivalência
dispersiva em setores que requerem autenticidade. Entretanto
pode o diplomado voltar à escola para, mediante
aproveitamento de estudos anteriores, obter novas
habilitações; estas passam a ser consignadas em apostilas no
título inicial (BRZEZINSKI, 1996, p. 77).

Essa legislação de 1969 foi a que regulamentou, durante cerca de 30 anos, a

formação no curso de Pedagogia, até que a Lei nº 9.394/96 trouxe, mesmo que

de forma ambígua, a exigência para a formação do pedagogo.

Após a provação da Lei nº 5692/71, o CFE, mais uma vez, desencadeou ações

para normatizar a formação do professor e do especialista em Educação

prevista pela nova legislação, com a criação da organização do sistema

educacional em primeiro e segundo graus, hoje denominados Ensino

Fundamental e Médio. De acordo com Brzezinski (1996), entre 1973-1976 uma

série de indicações foram encaminhadas ao CFE, definindo os princípios, as

normas, as diretrizes e os procedimentos para nortear a formação dos

profissionais da educação no país, com a finalidade de operacionalizar a
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unidade e a integração entre diferentes áreas de formação do professor e do

especialista em educação na escola.

Coincidindo com o início do movimento de abertura política no Brasil, que até

então estava sob o regime militar, esse momento significou, além da liberdade

para que se pensasse em novas questões, a oportunidade para que se

manifestasse o descontentamento dos docentes universitários em relação às

decisões dos órgãos oficiais no que se refere à formação do professor.

Diante do descontentamento e das críticas oriundas das instâncias formadoras

sobre as ações do CFE para redefinir mais uma vez a referida formação, por

meio de pareceres propostos, o MEC, a partir de 1977, nomeou Comissões de

Especialistas da Área de Educação, com a finalidade de envolver as

universidades no debate. Foram organizados e desenvolvidos encontros,

seminários e pesquisas com o propósito de diagnosticar as condições da

realidade da formação do professor no Brasil (BRZEZINSKI, 1996).

A partir desses dados foram desencadeadas pesquisas recomendadas pela

referida Comissão em quatro universidades federais, cujos resultados

acabaram não se constituindo em contribuição efetiva para a reformulação

pretendida. Em 1981 foram realizados sete seminários regionais com o intuito

de discutir o curso de Pedagogia e Licenciaturas. Tais seminários, contando

com a participação de profissionais que atuavam na formação do professor, em
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nível médio e superior, conseguiram sistematizar dados sobre a realidade

dessa formação no país.

De acordo com o Boletim da Associação Nacional pela Formação dos

Profissionais da Educação (ANFOPE, 1998b), concomitantemente aos debates

promovidos pelo MEC, os setores progressistas da educação brasileira

iniciaram um percurso de organização, visando interferir nas decisões do CFE

sobre a formação do professor. Os marcos desse movimento localizam-se no

Seminário de Educação Brasileira, realizado em 1978, na UNICAMP, e na I

Conferência Brasileira de Educação, em 1980, na PUC/SP, quando se instalou

o Comitê Nacional Pró-formação do Educador. Foi finalidade do mesmo

articular os esforços, os estudos e os debates do ponto de vista dos que

constroem, na teoria e na prática, a formação do profissional da educação que

ocorre no interior do curso de Pedagogia, das demais Licenciaturas e do Curso

Normal.

Quando, no período de 21 a 25 de novembro, de 1983, o MEC realizou, em

Belo Horizonte, o Encontro Nacional do Projeto de Reformulação dos Cursos

de Preparação de Recursos Humanos para a Educação, o referido Comitê

passou a constituir-se como Comissão Nacional de Reformulação dos Cursos

de Formação do Educador (CONARCFE), que tinha por princípio acompanhar

e dar continuidade ao processo de definição sobre a formação do professor no

país.
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A atuação dos educadores neste período, 1983, com o apoio
dos Comitês (Nacional e Estaduais), da ANDE, CEDES, SBPC,
ANPED e participação de estudantes foi de fundamental
importância na medida em que foram lançadas as bases para
que se iniciasse a construção de uma proposta alternativa para
a formação do educador no Brasil. É preciso acrescentar ainda
que, neste momento (e mesmo antes e depois dele), outras
entidades científicas se preocuparam com a formação dos
profissionais da educação, se pronunciaram e se pronunciam
contra a forma centralizada das decisões do Conselho Federal
da Educação e outros organismos governamentais, buscando
alternativas para a referida questão (ANFOPE,1998b, p. 6).

Em julho de 1990, a CONARCFE transformou-se em Associação Nacional pela

Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE), expandindo sua estrutura

e transformando-se em uma entidade com a participação de representantes de

quem organiza e desenvolve o aprofundamento de estudos e decisões sobre a

formação do professor no Brasil. Da proposta do Comitê Regional de São

Paulo permaneceu a idéia da formação do professor como educador para as

diferentes etapas ou modalidades de ensino e também a da docência como a

base da identidade profissional de todo o educador.

Durante esse período, as mudanças pretendidas na legislação, desde 1973,

não foram efetivadas, o que levou a ANFOPE a firmar-se como espaço

organizado de luta em busca da formação do pedagogo com competências e

habilidades para responder aos desafios colocados pela realidade.

Nessa perspectiva a ANFOPE tem assumido, desde então, uma ação

propositiva de alternativas para a política nacional de formação dos

profissionais da educação, apresentando como atividade central a busca pela
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definição de uma política nacional para a profissionalização e valorização do

magistério.

[...] o movimento mundial na questão da formação de
professores caminha na direção de formar profissionais cada
vez mais preparados teórica e praticamente para lidar com os
desafios do trabalho pedagógico (ANFOPE, 1998a, p. 8).

Ao longo desse período a defesa histórica da ANFOPE foi se consolidando no

aprimoramento da concepção de docência, entendida como trabalho

pedagógico e caracterizada como a base da formação para o curso de

formação dos profissionais da educação. Pautados nessa concepção, sete

princípios ainda norteiam as teses “anfopianas” para a construção de uma base

comum nacional para os cursos de formação dos profissionais da educação:

uma sólida formação teórica e interdisciplinar; a unidade entre teoria/prática; a

gestão democrática; o compromisso social; o trabalho coletivo e interdisciplinar;

a incorporação da concepção de formação continuada; e, por fim, um processo

de avaliação permanente. Em outras palavras, os princípios para a organização

curricular defendidos pela ANFOPE pretendem:

[...] formação para o humano, forma de manifestação da
educação omnilateral dos homens; - a docência como base
da formação profissional de todos aqueles que se dedicam
ao estudo do trabalho pedagógico; - o trabalho pedagógico
como foco formativo; - a sólida formação teórica em todas as
atividades curriculares (nos conteúdos específicos a serem
ensinados pela escola básica e nos conteúdos especificamente
pedagógicos); - a ampla formação cultural; - a criação de
experiências curriculares que permitam o contato dos alunos
com a realidade da escola básica, desde o início do curso; - a
incorporação da pesquisa como princípio de formação ; - a
possibilidade de vivência pelos alunos de formas de gestão
democrática; - o desenvolvimento do compromisso social e
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político da docência; - a reflexão sobre a formação do professor
e sobre suas condições de trabalho; - a avaliação permanente
dos cursos de formação dos profissionais da educação como
parte integrante das atividades curriculares e entendida como
responsabilidade coletiva a ser conduzida à luz do projeto
político-pedagógico de cada curso em questão (ANFOPE,
2004, p.12, grifo nosso).

A década de 1990, no campo da educação, é marcada, assim, pela aprovação

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação que, de acordo com DEMO (1997),

propiciou “ranços e avanços” em relação à temática no Brasil. A existência do

curso de Pedagogia e de seu campo epistêmico foi garantido por lei em nosso

país. A LDB, Lei nº 9.394 de dezembro de 1996, em seu artigo 64, estabelece

que:

A formação dos profissionais de educação para administração,
planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional
para a educação básica será feita em cursos de graduação em
pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da
instituição de ensino, garantida nessa formação, a base comum
nacional.

Os preceitos legais estabelecidos indicam, para este curso, a condição de um

“bacharelado profissionalizante”, destinado a formar os especialistas em gestão

administrativa e coordenação pedagógica para os sistemas de ensino, seja em

cursos de graduação, seja de pós-graduação. O que venha a ser a base

comum nacional não fica claro no texto legal. Talvez possamos enxergar uma

similaridade com a nomenclatura também utilizada pela ANFOPE, mas, ao

mesmo tempo, o texto não esclarece seu significado e sentido, além de não

determinar, por normatizações posteriores, como isso se daria. Assim, com a

LDB (Lei n° 9.394/96), foram desencadeadas, novamen te, ações do MEC e do
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Conselho Nacional da Educação (CNE) no sentido de redefinir a formação do

profissional do magistério, segundo as novas possibilidades colocadas pela

legislação, mesmo sem muita clareza do termo utilizado.

Para essa legislação, vigente até maio de 2006 (quase dez anos), a formação

do professor para atuar na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino

Fundamental foi retirada do âmbito dos Cursos de Pedagogia, pois as

determinações do Parecer nº 133/2001 impediram os cursos de Pedagogia das

Instituições de Ensino Superior não-universitárias de formar professores de

educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental.

Depois de muitos embates, ocorridos por ocasião da formulação de normas

complementares à LDB, a atribuição da formação de professores para a

Educação Infantil e os Anos Iniciais do Ensino Fundamental ficou assegurada

também para o curso de Pedagogia, mas apenas para aqueles que se situam

em instituições universitárias (universidades ou centros universitários). Para os

cursos de Pedagogia fora destas instituições não existiu, a partir daí, permissão

para a citada formação (Parecer CNE-CES n º 133/2001). Pela Lei de

Diretrizes e Bases da Educação fica esta formação destinada ao Curso Normal

Superior, conforme artigo 63:

Os institutos superiores de educação manterão:
I - cursos formadores de profissionais para a educação básica,
inclusive o curso normal superior, destinado à formação de
docentes para a educação infantil e para as primeiras séries do
ensino fundamental; [...].
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A partir do Decreto nº 3554/99 de 07/08/00, modifica-se a exigência em relação

ao curso Normal Superior, com o seguinte texto:

A formação em nível superior de professores para a atuação
multidisciplinar, destinada ao magistério na educação infantil e
nos anos iniciais do ensino fundamental far-se-á,
preferencialmente , em cursos normais superiores.

A questão é que a LDB estabeleceu uma nova estrutura institucional, que são

os Institutos Superiores de Educação (ISEs) e suas diversas modalidades de

formação, enquanto espaço privilegiado para a formação de professores, tal

como definido por esse Decreto. O questionamento principal foi sobre a

descaracterização do curso de Pedagogia enquanto Licenciatura e a tentativa

de colocá-lo como um Bacharelado, uma vez que a legislação determinava que

os professores para a Educação Básica fossem formados, preferencialmente,

nos ISEs, pelo curso Normal Superior.

Na década de 1990, no Brasil, existiram, assim, dois lugares para formar

professores: o curso Normal Superior, dentro dos Institutos Superiores de

Educação e o curso de Pedagogia, em Universidades e Centros Universitários.

Dois espaços diferentes, com concepções diferentes, abrigando a mesma

formação. Contradições que impedem e impediram, até então, a confirmação

do perfil dos profissionais da Educação no Brasil.

Configura-se, dessa maneira, um paradoxo na LDB nº 9394/96 e nos seus

documentos normatizadores. De um lado, cria os Institutos Superiores de
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Educação (Resolução nº 1/99), define o Curso Normal Superior como espaço

preferencial para a formação dos professores da Educação Básica (Decreto nº

3.554/2000) e, de outro, preserva esta função ao curso de Pedagogia (Art.62

da LDB nº 9394/96), tendo, como conseqüência, dois cursos em espaços

distintos, com a mesma atribuição acadêmica.

Por isso, o tocante ao curso de Pedagogia na LDB nº 9394/96 apresenta

ambigüidades, o que permite interpretações diferenciadas. A LDB nº 9394/96,

além de possibilitar a criação de uma nova instituição responsável pela

formação do professor da educação básica, alterou, por meio dos seus

desdobramentos em pareceres, decretos e resoluções, a organização de todos

os cursos de Licenciatura a partir de duas resoluções.

Assim, em 2002, surgiu a primeira Resolução do CNE/CP n° 01/02 que criou as

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores para a

Educação Básica, em nível superior, curso de Licenciatura, de Graduação

Plena. E a segunda Resolução CNE/CP n° 02/02 que in stituiu a duração e a

carga horária dos cursos destinados à formação de professores da Educação

Básica. O período entre o final da década de 1990 e o início de 2000 pode ser

considerado como um momento de mudanças e rupturas para o curso de

Pedagogia e, conseqüentemente, para a formação de professores no Brasil.

O projeto acadêmico do curso de Pedagogia da Faculdade Católica de

Uberlândia foi elaborado em 1999 e autorizado a funcionar em dezembro de
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2001. Contudo, o curso apenas teve início em fevereiro de 2002, já com as

alterações e modificações impostas pelas normatizações vigentes. Nesse

contexto é que foi elaborado o projeto acadêmico do curso de Pedagogia da

Faculdade Católica de Uberlândia, com a participação de professores

favoráveis à base docente no curso, de acordo com os princípios “anfopianos”

já explicitados. Porém, a legislação impedia a Faculdade de realizar esse

propósito, retirando, como já demonstrado, a formação de professor (base

docente) do curso de Pedagogia em instituições não-universitárias. Diante

desse quadro, a opção do grupo de professores que elaborou o projeto foi a de

permanecer com a base docente, sem garantir essa titulação aos seus alunos.

Em função desse princípio, o currículo do curso de Pedagogia da Católica foi

construído englobando as metodologias,4 a prática vivenciada ao longo do

curso e o estágio por meio do projeto da Pesquisa e Prática Pedagógica, além

de outras disciplinas que também fundamentam a base docente na formação.

Foi seguida a Resolução do CNE/CP nº 02/02 que instituiu a carga horária para

os cursos de Licenciatura devido à falta de Diretrizes Curriculares Nacionais

para o curso de Pedagogia. Naquele momento, formar o pedagogo escolar

implicaria considerar a docência como uma experiência necessária ao

profissional da educação que atuaria na coordenação pedagógica e/ou

administrativa dos professores. Mesmo quando isso foi retirado legalmente5 do

curso, em 2003, o currículo inicial não foi alterado.

                                                          
4 Quais sejam: Educação e Linguagens, Educação Matemática, Educação e História, Educação
e Ciências, Educação Ambiental e Geografia, Alfabetização e Literatura.
5 O curso de Pedagogia da Católica foi autorizado com a condição de criação do curso Normal
Superior que, por sua vez, foi autorizado em setembro de 2002. Assim, os alunos do curso de
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O problema colocado em relação ao curso de Pedagogia da Faculdade

Católica era que os alunos tinham o currículo voltado para a habilitação em

magistério dos anos iniciais do Ensino Fundamental (base docente), mas não

possuiriam, legalmente, esta formação. Esta foi uma das conseqüências das

tantas mudanças descritas anteriormente, as quais acabaram por deixar as

instituições privadas sob a égide das decisões e interpretações das comissões

de autorização e reconhecimento do Ministério da Educação.

A partir destas amarras e possibilidades legais o currículo do curso de

Pedagogia da Faculdade Católica de Uberlândia declarou como objetivo

desenvolver a competência técnico-pedagógica, a capacidade criativa e de

investigação na formação do pedagogo oportunizando a formação de um

gestor de trabalho em equipe, preparado para organizar metodologicamente os

processos de interação e de aprendizagem nos mais diversos grupos sociais; a

partir da compreensão/reflexão sobre a sua prática pedagógica e da promoção

e integração entre a pesquisa, a prática e a teoria na profissão do pedagogo.

Nesta conjuntura é que o curso de Pedagogia da Faculdade Católica de

Uberlândia apresenta-se como o lugar da pesquisa desta tese, que tem como

foco a pesquisa e prática pedagógica como um componente curricular do

mesmo, visando sua articulação.

                                                                                                                                                                         
Pedagogia tiveram que optar entre a formação de professores no curso Normal Superior e a
Gestão Escolar no curso de Pedagogia.
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Nessa perspectiva, aquela concepção de pedagogo, especialista em educação

para atuar apenas nas instituições de educação formal, não conseguiu abarcar

as possibilidades do trabalho pedagógico emergentes na realidade social mais

ampla. Vários são os espaços e instituições hoje que demandam um

profissional da educação, apto para atuar além do ambiente escolar. Esta

lacuna, a meu ver, não foi suprida por tantas modificações no perfil da

formação do curso de Pedagogia.

Ainda para completar o quadro de mudanças, mais uma vez o Conselho

Nacional de Educação, por meio da Resolução n° 1 de  1 de fevereiro de 2005,

estabeleceu as normas para o apostilamento em diplomas de curso de

Graduação em Pedagogia do direito ao exercício do magistério nos quatro

anos iniciais do Ensino Fundamental, com a exigência curricular de três

aspectos: metodologias do magistério para os quatro primeiros anos do Ensino

Fundamental; disciplina, estrutura e funcionamento do ensino; e trezentas

horas de estágio supervisionado. De acordo com a Resolução, atendidas estas

exigências, poderia ser apostilado o magistério no curso de Pedagogia em

Graduação Plena, nas instituições não-universitárias, impedidas anteriormente

pelo Parecer nº 133/2001. Constata-se, dessa forma, que algumas definições

tomadas pelo Conselho Nacional de Educação, no campo da formação de

professores/ curso de Pedagogia, tiveram que ser modificadas, em alguns

casos, pelo impacto social das determinações e outros pela ilegalidade das

decisões. Isto contribuiu, sobremaneira, para a indeterminação do perfil de

formação dos cursos de Pedagogia no Brasil até a aprovação das Diretrizes

Curriculares Nacionais.
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Cenário descrito, vale destacar que hoje vive-se um outro momento no curso

de Pedagogia, em que as Diretrizes Curriculares Nacionais (Resolução do

CNE/CP nº 1, de 15 maio de 2006) encontram-se em vigor com outra

dimensão, visando

[...] à formação inicial para o exercício da docência na
Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental,
nos cursos de Ensino Médio de modalidade Normal e em
cursos de Educação profissional na área de serviços e apoio
escolar, bem como em outras áreas nas quais sejam previstos
conhecimentos pedagógicos. A formação oferecida abrangerá
integradamente a docência, a participação da gestão e
avaliação de sistemas e instituições de ensino em geral, a
elaboração, a execução, o acompanhamento de programas e
atividades educativas (Parecer CNE/CP nº 5/2005, 13 dez.
2005, p. 6).

O curso de Pedagogia, dessa forma, é responsável pela formação do professor

e deverá integrar também a formação do pedagogo, sem denominação das

habilitações, mas com atividades de gestão e coordenação do ensino ou como

atividades educativas. As Diretrizes Curriculares Nacionais do curso

fundamentam que este trabalho pedagógico, ora classificado como docência

em várias áreas, ora como a participação no planejamento, gestão e avaliação

de estabelecimentos de ensino, de sistemas educativos escolares, bem como

organização e desenvolvimento de programas não-escolares, podendo ser

realizado, como o próprio texto diz, em espaços escolares e não-escolares que

têm a docência como base.

Para a organização curricular, as Diretrizes propõem a criação de três núcleos,

um de estudos básicos, outro de aprofundamento e diversificação de estudos
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e, o terceiro, núcleo de estudos integradores. Em sua duração, a organização

curricular proposta pelas Diretrizes difere da legislação acerca das demais

Licenciaturas, propondo a seguinte configuração: 2800 horas de atividades

formativas; 300 horas de estágio curricular e 100 horas de atividades

complementares.

Talvez o grande marco dessa legislação recentíssima (Resolução CNE/CP nº

1, 15 maio 2006, que institui as Diretrizes Nacionais do curso de Pedagogia)

seja a definição do curso de Pedagogia como um curso de Licenciatura, de

formação de professores prioritariamente para a Educação Infantil e Anos

Iniciais do Ensino Fundamental. Defende a Pedagogia como campo teórico-

investigativo da Educação, do ensino, do trabalho pedagógico que se realiza na

práxis social.

A educação do licenciado em Pedagogia deve, pois, propiciar,
por meio de investigação, reflexão crítica e experiência no
planejamento, execução, avaliação de atividades educativas, a
aplicação de contribuições de campos de conhecimentos,
como o filosófico, o histórico, o antropológico, o ambiental-
ecológico, o psicológico, o lingüístico, o sociológico, o político,
o econômico, o cultural. O propósito dos estudos destes
campos é nortear a observação, análise, execução e avaliação
do ato docente e de suas repercussões ou não em
aprendizagens, bem como orientar práticas de gestão de
processos educativos escolares e não-escolares, além da
organização, funcionamento e avaliação de sistemas e de
estabelecimentos de ensino (Parecer CNE/CP nº 5/2005, 13
dez. 2005, p. 6).

Desaparecem, assim, as terminologias de habilitação no curso de Pedagogia:

Orientação Educacional, Supervisão Escolar, Administração Escolar e

Inspeção Escolar para aparecer um conceito mais amplo sobre as finalidades
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de formação do pedagogo, compreendendo-o como um professor que também

se desenvolverá nas ações de planejamento, execução e avaliação de

atividades educativas. De fato, as Diretrizes apontam, a partir do histórico já

descrito, o currículo como campo de lutas e contradições.

Os currículos são a expressão do equilíbrio de interesses e
forças que gravitam sobre o sistema educativo num dado
momento, enquanto que através deles se realizam os fins da
educação no ensino escolarizado. [...] O currículo, em seu
conteúdo e nas formas através das quais se nos apresenta e
se apresenta aos professores e alunos, é uma opção
historicamente configurada, que se sedimentou dentro de uma
determinada trama cultural, política, social e escolar; está
carregado, portanto, de valores e pressupostos que é preciso
decifrar (SACRISTÁN, 2000, p.17).

Este movimento dialético que acompanha esta “trama” na elaboração de uma

legislação nacional com as diretrizes para o currículo do curso de Pedagogia,

precisa ser compreendida neste campo, pois, apesar de recente, já é alvo de

tensões e discordâncias. Algumas críticas iniciais sobre essa legislação já

foram divulgadas por autores, tais como Kuenzer e Rodrigues (2006) e Libâneo

(2006), que se aproximam na compreensão de que a Resolução trouxe uma

redução da formação do pedagogo à formação do professor. Segundo esses

autores, a Pedagogia, ao longo de sua história, já havia conquistado espaços

de atuação, que foram eliminados pelas Diretrizes, quando forma,

prioritariamente, o professor da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino

Fundamental.

Nesse sentido, é importante historicizar os conflitos internos da Pedagogia

nesta década, desvelando as posições antagônicas e comuns em relação à



42

formação do pedagogo, essencialmente no que se refere à tese da base

docente na formação.

Sabemos que a defesa da ANFOPE não é unânime no universo acadêmico.

Existe um outro grupo, do qual podem ser apontados como representantes

Libâneo (1997, 1999, 2002, 2004, 2006) e Pimenta (1991, 1996, 1997, 2002,

2004), que discordam de várias teses defendidas, inclusive a da base docente

e a da exclusividade da docência no curso de Pedagogia, pois para eles:

O curso de Pedagogia destinar-se-á à formação de
profissionais interessados em estudos do campo teórico-
investigativo da educação e no exercício técnico-profissional
como pedagogos no sistema de ensino, nas escolas e em
outras instituições educacionais, inclusive as não-
escolares.(LIBÂNEO e PIMENTA, 2002, p. 15).

Ainda completam que existe uma diferença entre a docência e o pedagogo.

Segundo eles, é um equívoco lógico-conceitual querer juntar as duas funções

em um mesmo profissional. “A Pedagogia é uma reflexão teórica a partir e

sobre as práticas educativas [...]. Não é possível mais afirmar que o trabalho

pedagógico se reduz ao trabalho docente nas escolas” (LIBÂNEO e PIMENTA,

2002, p. 29). Defendem um curso específico de Pedagogia e, por

conseqüência, um local institucional específico para formar professores: o

Centro de Formação, Pesquisa e Desenvolvimento Profissional de Professores

– CFPD. Deve-se ressaltar aqui que tal proposta diferencia-se dos Institutos

Superiores de Educação, pois exige a pesquisa como meio de formação nos

Centros.



43

Este “campo de lutas”, evidenciado pela história e a identidade do curso de

Pedagogia, busca, ao longo de sua trajetória, um status ou um locus para a

formação do profissional da educação. As várias legislações denunciam, pela

ambigüidade, a dificuldade em encontrar um consenso neste campo de

formação. Em uma análise preliminar, poderíamos inferir que as teses da

ANFOPE foram consideradas, no texto final das Diretrizes, bem como a

tentativa de uma aproximação com o outro grupo essencialmente formado por

Libâneo e Pimenta, ampliando a atuação do pedagogo para além das

instituições escolares. O texto das Diretrizes, ao mesmo tempo que amplia

estas possibilidades de atuação, limita a formação na docência para a

Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Apesar das críticas, o

que vale ressaltar é que para um curso de formação inicial tão importante

quanto o curso de Pedagogia no Brasil, dispor de uma Resolução que trata das

Diretrizes Curriculares Nacionais já é por si mesmo um ponto relevante. Por

mais problemas que o texto e as indicações legais tenham, é imprescindível

que elas existam.

Em síntese, em meio a este conturbado histórico, a Pedagogia também

enfrenta a “crise epistêmica”, evidenciada pelo fato de que, para alguns, ela

deva ser considerada como Ciência da Educação e, para outros, como uma

teoria pedagógica dentro da Didática.

De qual concepção de Pedagogia partirei, enquanto pesquisadora, para

enxergar o lugar complexo em que se situam os sujeitos/protagonistas? Como
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compreender o campo epistêmico da Pedagogia a partir dessa conflituosa

história?

De acordo com Libâneo (1997), existem quatro concepções sobre o estudo

científico da educação e das possibilidades de organização do conhecimento

pedagógico:

a) Na primeira posição, o autor defende a unicidade da ciência pedagógica. A

pedagogia seria a única ciência da educação, as demais ciências chamadas

“auxiliares” seriam ramos da pedagogia, ou seja, ciências pedagógicas. Essa

posição é criticada por pretender exclusividade no tratamento científico da

educação.

b) A segunda concepção refere-se à ciência da educação no singular, num

enfoque positivista da ciência bastante impregnado da idéia de experimentação

educacional, por um lado, e da tecnologia educacional, por outro.

c) A denominação ciências da educação está bastante difundida em vários

países como França, Itália, Alemanha, Espanha, Portugal. A educação é objeto

de estudo de um conjunto de ciências e, em alguns lugares, desaparece o

campo de conhecimento conhecido por Pedagogia, embora essa não seja uma

concepção unânime.



45

d) A quarta concepção adere à denominação ciências da educação, em que

cada uma dessas ciências toma o fenômeno educativo sob um ponto de vista

específico, mantendo-se, todavia, a Pedagogia como uma dessas ciências.

Essa última posição será o nosso referencial de partida, por assegurar o

caráter multidimensional e interdisciplinar do fenômeno educativo, sem

descartar o caráter peculiar da Pedagogia e da tradição de seus estudos.

O educador português Estrela (1992) é bastante explícito quanto aos

equívocos trazidos pela utilização da expressão ciências da educação, seja

pela falta de elucidação da problemática que a expressão envolve, seja pela

sua vulgarização como substituto do termo pedagogia. Após reconhecer as

dificuldades da Pedagogia em alcançar um autêntico estatuto científico, afirma

que “A necessidade de cientificação tem levado o interventor pedagógico a

recorrer a conceitos e a métodos das ciências já constituídas, que poderão ter

aplicação no seu campo específico, o da Educação” (ESTRELA, 1992, p. 12).

Como pesquisadora, vejo essas questões como essenciais para a reflexão

sobre a formação do pedagogo, pois a concepção em que se compreende a

pedagogia como uma das ciências da educação recoloca o status e a

importância da área para a interpretação da complexidade dos fenômenos

educativos.
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A Pedagogia, com isso, é um campo de estudos com
identidade e problemáticas próprias. Seu campo compreende
os elementos da ação educativa e sua contextualização, tais
como o aluno como sujeito do processo de socialização e
aprendizagem; os agentes de formação (inclusive a escola e o
professor); as situações concretas em que se dão os processos
formativos (entre eles o ensino); o saber como objeto de
transmissão/assimilação; o contexto socioinstitucional das
instituições (entre elas as escolas e salas de aula).
Resumidamente, o objetivo do pedagógico se configura na
relação entre os elementos da prática educativa: o sujeito que
se educa, o educador, o saber e os contextos em que
ocorre.(LIBÂNEO, 2004, p. 38).

Identificar e instalar a Pedagogia neste campo epistêmico pode contribuir para

modificar ações e interpretações que não a enxergam como ciência da

educação. A partir desta configuração, Libâneo (2004) reitera que

[...] na busca da legitimidade dos estudos científicos
denominados de Pedagogia é considerar a educação, a prática
educativa como objeto de estudo e, portanto, um fenômeno
passível de ser descrito e explicado dentro da totalidade da
vida social, mediante procedimentos metodológicos e
formulação de conceitos compatíveis com os processos de
investigação das ciências sociais ( p. 136).

Em suma, a Pedagogia pode ser compreendida como uma das ciências da

educação que contribui com o seu olhar para o objeto de estudo (prática

educativa) e, dessa forma, reafirma o seu lugar e espaço na busca por uma

formação que possibilite a determinação de sua epistemologia.

Recentemente, autores como Houssaye, Soëtard, Hameline e Fabre (2004),

publicaram um livro com o título “Manifesto a favor dos pedagogos”, em que

discutem, essencialmente, qual a definição e papel da Pedagogia no campo da

ciências da educação. Houssaye define:
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Se a pedagogia é a reunião mútua e dialética da teoria e da
prática educativas pela mesma pessoa, o pedagogo é, antes
de mais nada, um prático-teórico da ação educativa. O
pedagogo é aquele que procura conjugar a teoria e a prática a
partir de sua própria ação. E nessa produção específica da
relação teoria-prática em educação que se origina, se cria, se
inventa e se renova a pedagogia. [...] Só será considerado
pedagogo aquele que fizer surgir um plus na e pela articulação
teoria-prática em educação (2004, p. 10).

Nesta perspectiva, os autores realizam uma análise sobre a contribuição das

ciências da educação, compreendendo a “falta de fôlego” das mesmas em

esclarecer as abordagens da ação.

Sendo assim, para entrar na pedagogia, é importante
ultrapassar o ponto de vista positivo-científico do psicólogo ou
do sociólogo, mas também o ponto de vista positivo-idealista
do filósofo, e resistir à dupla tentação aplicacionista para
construir um método de pesquisa que vá além da tensão entre
as duas abordagens e que, ao mesmo tempo, a assuma
(SOËTARD, 2004, p. 64).

Esta definição e, ao mesmo tempo, a identificação da relação da Pedagogia

com as demais ciências da educação traz uma contribuição fundamental para

essa tese: reafirmar a importância e necessidade de defesa de um status

científico para a Pedagogia bem como, em compreender que a Pedagogia não

exclui outros saberes, mas sim os articula na formação. Posso inferir que um

dos motivos de tantas idas e vindas na história do curso de Pedagogia no

Brasil tenha advindo de referenciais que desqualificam e desautorizam a

Pedagogia como campo de produção científica, de saberes pedagógicos

específicos e de propriedade dos pedagogos. Para tanto, fez-se mister clarear

de que princípio parte essa tese.
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O currículo como espaço de construção

O lugar da tese, como já foi dito, é o curso de Pedagogia, com sua base

histórica e epistêmica já delineada nesse capítulo, que tem por foco a pesquisa

e a prática pedagógica como o componente curricular do mesmo, mas algumas

questões ainda permanecem: Qual a concepção de currículo que permeia a

fundamentação desta tese? Como se compreende o processo de construção

contínua de uma matriz curricular? Qual a definição do componente curricular

como eixo articulador ou integrador? Para isso, é fundamental que façamos um

percurso teórico para definição dos referenciais utilizados.

Parte-se, assim, de um referencial que seja coerente com o que já foi

explicitado e, ainda, que traduza e complemente uma visão transformadora e

reflexiva de formação inicial – lugar e movimento desta pesquisa.

[...] a formação inicial de professores é uma função que,
progressivamente ao longo da história, vem sendo realizada
por instituições específicas, por um pessoal especializado e
mediante um currículo que estabelece a seqüência e conteúdo
instrucional do programa de formação. A formação inicial de
professores como instituição cumpre basicamente três funções:
em primeiro lugar, a de formação e treino de futuros
professores, [...]. Em segundo lugar, a instituição formativa tem
a função de controle da certificação ou permissão para exercer
a profissão docente. Em terceiro lugar, e segundo Clark e
Marker (1975), a instituição de formação de professores tem a
dupla função de ser, por um lado, agente de mudança do
sistema educativo, mas, por outro, contribuir para a
socialização e reprodução da cultura dominante (GARCÍA,
1999, p. 77).
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A formação inicial, entendida nesta perspectiva institucional, além da formação

em si, atribui a certificação e ainda modifica ou reproduz as relações do

sistema educativo, cultural e econômico de determinada realidade. Assim, é

possível e necessário admitir o grau de importância que a formação inicial

desempenha na práxis social. Não pode responsabilizar-se sozinha pelos

percalços na formação de professores, mas é necessário assumir a sua

responsabilidade no desenvolvimento de tais funções.

Na busca da coerência teórica, o que propicia a existência de um curso de

formação inicial é a sua matriz curricular, que materializa quais as concepções,

finalidades e princípios de formação inicial pretendidos pelo curso, neste caso,

o curso de Pedagogia da Católica.

Assim, a concepção de currículo  é compreendida como uma construção

cultural . Corroborando uma consideração de Grundy, “não se trata de um

conceito abstrato que tenha algum tipo de existência fora e previamente à

experiência humana. É, antes, um modo de organizar uma série de práticas

educativas” (1987 apud SACRISTÁN, 2000, p. 14).

Partir dessa concepção de currículo como construção cultural, histórica e

social, que preenche a formação de princípios, conteúdos e orientações, nos

leva à compreensão de contextos concretos que dão forma e conteúdo ao

curso de Pedagogia.
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Se o currículo, evidentemente, é algo que se constrói, seus
conteúdos e suas formas últimas não podem ser indiferentes
aos contextos nos quais se configura. [...] Isso significa que
uma concepção processual de currículo nos leva a ver seu
significado e importância real como o resultado das diversas
operações às quais é submetido e não só nos aspectos
materiais que contém, nem sequer quanto às idéias que lhe
dão forma e estrutura interna [...] (SACRISTÁN, 2000, p. 21).

Trata-se, assim, de um complexo processo social com múltiplas expressões

que impedem resumir ou esquematizar formas de organização curricular

independente de suas relações de existência. É desta complexidade da

compreensão do conceito de currículo, enquanto algo que só existe a partir de

suas relações com variáveis que compõem a trajetória e definição das práticas

educativas, que Sacristán (2000) considera a existência de oito subsistemas

“nos quais se expressam práticas relacionadas com o currículo, nos quais se

decide ou nos quais se criam influências para o significado pedagógico do

mesmo” (p. 23).

Os primeiros três subsistemas podem ser agrupados, pois tratam de questões

macroestruturais, tais como da atividade político-administrativa; de participação

e de controle e, finalmente, da ordenação do sistema educativo. Estes âmbitos

podem ser classificados como parte de um sistema social em que transitam

regulamentos, relações de poder, intervenção política, autonomia e

democracia. Para a compreensão dessa complexidade do currículo é

fundamental que se desvele sua forma de organização, participação e controle,

previstos em qualquer concepção político-administrativa, que possa ser

traduzida em uma forma de ordenação, no caso desta tese, na Educação
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Superior. Estes três subsistemas apresentam os determinantes exteriores do

currículo.

Todo currículo se insere em um determinado equilíbrio de
divisão de poderes de decisão de seus conteúdos e formas [...].
À medida que tenha uma descentralização de decisões, ou
quando existe optatividade curricular no nível de escolas, a
ordenação pode ficar em níveis de decisão mais próximos do
usuário (SACRISTÁN, 2000, p. 24).

No caso da tese em questão, compreender a função e mobilização das

Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Pedagogia no Brasil,

analisá-las de acordo com a contextualização de suas mudanças e

proposições, torna-se imperativo para a compreensão do “currículo como

construção social” (SACRISTÁN, 2000, p. 20). Além disso, também é

necessário perceber o currículo do curso de Pedagogia da Faculdade Católica

de Uberlândia como um processo em que gravitam vários interesses e ações

individuais e coletivas que traduzem uma visão de formação, de mundo e de

homem que se pretende formar.

Os dois próximos subsistemas foram agrupados, pois se referem ao sistema de

produção de meios e o de criação cultural e científica, em que se compreende

o currículo como produto de uma diversidade de materiais didáticos, cujas

interpretações são realizadas por meio de seleções culturais e científicas

datadas histórica e espacialmente. Não podemos negar o quanto esses

âmbitos exercem influência na seleção e organização curricular de um sistema
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de ensino. Estes subsistemas devem ter a devida importância quando formos

analisar o componente curricular do curso de Pedagogia da Católica.

Os três últimos subsistemas são os técnico-pedagógicos: formadores,

especialistas e pesquisadores em educação; o subsistema de inovação e o

prático-pedagógico. Estão entrelaçados pois demonstram a função de pessoas

(formadores, especialistas e pesquisadores em educação) que “[...] criam

linguagens, tradições, produzem conceitualizações, sistematizam informações

e conhecimentos sobre a realidade educativa” [...] (SACRISTÁN, 2000, p. 25) e

que têm exercido, em menor medida, o papel crítico. Muitas vezes, a inovação

curricular apresenta-se como uma necessidade de “renovação qualitativa da

prática”,

[...] expressando-se em práticas de ensino-aprendizagem sob
enfoques metodológicos muito diversos, através de tarefas
acadêmicas determinadas, configurando de uma forma
concreta o posto de trabalho do professor e o de aprendiz dos
alunos (SACRISTÁN, 2000, p. 26).

A partir da articulação desses oito subsistemas e suas relações com outros

contextos e cenários que ampliam sua formatação, o currículo caracteriza-se,

de acordo com Sacristán (2000), como um teatro de operações múltiplas,

onde se expressam determinações sociais mais amplas:

[...] a compreensão da realidade do currículo deve ser colocada
como resultante de interações diversas. O currículo, que num
momento se configura e objetiva como um projeto coerente, já
é por si o resultado de decisões que obedecem a fatores
determinantes diversos: culturais, econômicos, políticos e
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pedagógicos. Sua realização posterior ocorre em um contexto
prático no qual se realizam tipos de práticas diversas. Assim, o
projeto configura em grande parte a prática pedagógica, mas é,
por sua vez, delimitado e limitado em seus significados
concretos por essa mesma prática que existe previamente a
qualquer projeto curricular. Todos os subsistemas rapidamente
analisados, incluindo o pedagógico, existem de antemão,
quando se quer implantar um projeto curricular novo
(SACRISTÁN, 2000, p. 26).

Neste “teatro de operações múltiplas”, é importante compreender que toda a

prática pedagógica gravita em torno do currículo. Para tanto é importante

reconhecer que “o estudo do currículo serve de centro de condensação e inter-

relação de muitos outros conceitos e teorias pedagógicas, porque não existem

muitos temas e problemas educativos que não tenham algo a ver com ele”

(SACRISTAN, 2000, p. 28).

Sendo assim, a questão da prática no conhecimento e na pesquisa pedagógica

conquista a sua relevância e, mais concretamente, a relação teoria-prática, é

outra razão a mais para a atualização da discussão em torno dos problemas

curriculares, à medida que são agentes na configuração das práticas de

ensino.

Nesse sentido, Sacristán (2000) apresenta os condicionantes que abarcam

esta concepção e entendimento de currículo, os quais desvelam as faces que

integram esta definição de currículo, para que ele possa ser compreendido em

sua totalidade.
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O primeiro condicionante a ser considerado é a seleção cultural, em que são

selecionados e organizados os conteúdos/conhecimentos/saberes escolares.

Esta seleção, seja ela intencional ou não, indica as opções que foram feitas

para classificar e selecionar os saberes social e culturalmente aceitáveis para o

contexto educativo.

O segundo são as condições institucionais que se apresentam como

limitadoras (no sentido de apontar os limites), quais sejam, a política curricular,

a estrutura e organização do sistema educativo e, por fim, a organização da

própria escola, no nosso caso, da instituição de ensino superior. As condições

espaciais, institucionais, ambientais, sejam elas democráticas ou autoritárias,

condicionam uma proposta de currículo em seu sentido literal, pois podem tirar

ou atribuir condições de realização ou não de determinado currículo.

Associado aos dois anteriores, aparece outro condicionante, que são as

concepções curriculares nas quais se expressam opções políticas, concepções

psicológicas, epistemológicas, valores sociais, filosofia e modelos educativos.

Essas concepções são traduzidas em propostas que apresentam modificações

e permanências nas estruturas de aprendizagem.

Esses três condicionantes se apresentam quando estamos retratando uma

teoria do currículo em que a seleção cultural, as condições institucionais e as

concepções curriculares gravitam em torno do currículo enquanto processo

social, cultural e histórico.
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Para Sacristán (2000), entre as teorias de currículo, existem elaborações

parciais para a compreensão de uma prática complexa que muito se aproxima

das teorias pedagógicas aplicadas ao currículo.

A primeira elaboração tem sua base no academicismo, que entende o currículo

como uma soma de exigências acadêmicas em que a centralidade está focada

nos conteúdos, no saber culto e elaborado das diversas disciplinas. É possível

identificar, nessa primeira elaboração, princípios da escola tradicional – a teoria

pedagógica que centra a aprendizagem no conteúdo – que entende o professor

como um transmissor e, o aluno, um receptor de conteúdos.

Outra elaboração parcial seria a preocupação excessiva com a experiência e o

interesse do aluno, configurando um currículo que se pauta em experiências.

O currículo, desde uma perspectiva pedagógica e humanista,
que atenda à peculiaridade e à necessidade dos alunos, é visto
como um conjunto de cursos e experiências planejadas que um
estudante tem sob a orientação de determinada escola.
Englobam-se as intenções, os cursos ou atividades elaboradas
com fins pedagógicos, etc. (SACRISTÁN, 2000, p. 41).

Essa elaboração parcial aproxima-se da escola nova, em que a experiência

assume um caráter preponderante. Aqui, o ambiente e o interesse dos alunos

têm papel principal e o professor a função de mediar a aprendizagem.
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A terceira elaboração parcial considera que seja a técnica o marco para o

legado tecnológico e cientificista no currículo. A respeito dessa elaboração,

Sacristán comenta:

[...] a perspectiva tecnológica, burocrática ou eficientista foi um
modelo apoiado na burocracia que organiza e controla o
currículo, amplamente aceito pela Pedagogia ‘desideologizada’
e acrítica, e ‘imposto’ ao professorado como modelo de
racionalidade em sua prática (2000, p. 44).

Nessa mesma linha, a escola tecnicista dá mais importância à técnica,

relegando ao segundo plano alunos e professores. O papel do professor faz-se

a partir da organização de estratégias de ensino para que o aluno aprenda e

traz como conseqüência a ênfase na forma operacional em detrimento dos

sujeitos do processo ensino-aprendizagem.

Essas definições são importantes porque contribuem para diferenciar a

concepção e a forma de compreensão do currículo como construção cultural e

configurador de práticas, possibilitando, dessa maneira, a transposição da linha

imaginária que separa a teoria da ação, com toda a complexidade que estas

relações determinam.

A orientação curricular que centra sua perspectiva na dialética
teoria-prática é um esquema globalizador dos problemas
relacionados com o currículo, que, num contexto democrático,
deve desembocar em propostas de maior autonomia para o
sistema em relação à administração e ao professorado para
modelar sua própria prática (SACRISTÁN, 2000, p. 47).
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Propõe-se, dessa maneira, uma mudança conceitual importante para elucidar a

teoria curricular e todas as atividades práticas que gravitam em torno dela.

Focaliza-se, assim, a pesquisa e prática pedagógica como componente

curricular do curso de Pedagogia nessa perspectiva.

Essa preocupação pela prática curricular, segundo Sacristán (2000), é

resultado das contribuições críticas sobre educação, da análise do currículo

como objeto social e da prática criada em torno do mesmo.

Vários fatores explicam atualmente a pujança desta
aproximação teórica: um certo declive no predomínio do
paradigma positivista e suas conseqüências na concepção da
técnica, o enfraquecimento da projeção exclusivista da
psicologia sobre a teoria e a prática escolar, o ressurgimento
do pensamento crítico em educação conduzido por paradigmas
mais comprometidos com a emancipação do homem em
relação aos condicionamentos sociais, a experiência
acumulada nas políticas e programas de mudança curricular, a
maior conscientização do professorado sobre seu papel ativo e
histórico são, entre outros, os fatores que fundamentam a
mudança de perspectiva (SACRISTÁN, 2000, p. 47).

Ou seja, a teoria curricular, devido aos fatores acima explicitados, identificou

sua necessidade de aproximação com a realidade, constatando que o

problema central da teoria curricular é oferecer a forma de compreender dois

problemas: de um lado, a relação entre a teoria e a prática e, por outro,

compreender a relação entre a sociedade e a educação.

Nesse sentido, essa tese terá estes referenciais teóricos para trabalhar com a

pesquisa e a prática como componente curricular no curso de Pedagogia da
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Católica. “Adota-se, assim, uma posição de incerteza, um tanto eclética, mas

em qualquer caso pouco cômoda, que muitos outros dissimularam adotando

modelos analógicos pertencentes a outros campos de atividade, como ocorreu

com o modelo tecnológico” (SACRISTÁN, 2000, p. 52).

Dessa forma, essa tese compreende o currículo como um configurador de

práticas, um teatro de operações múltiplas, em que os atores terão a

oportunidade de declarar, via várias estratégias de coleta de dados, a sua

participação e ação nesse complexo processo social de construção de um

currículo.

Sacristán (2000), ao definir o currículo na ação como uma arquitetura da

prática, compreende o mesmo como uma ponte entre a teoria e a ação, entre

as intenções ou projetos e a realidade. Sendo assim,

O valor de qualquer currículo, de toda proposta de mudança
para a prática educativa, se comprova na realidade na qual se
realiza, na forma como se concretiza em situações reais. O
currículo na ação é a última expressão de seu valor, pois,
enfim, é na prática que todo projeto, toda idéia, toda intenção,
se faz realidade de uma forma ou outra; se manifesta, adquire
significação e valor independente de declarações e propósitos
de partida (SACRISTÁN, 2000, p. 201).

A partir dessa compreensão da complexidade de uma construção social de

currículo mergulhada em sistemas que inter-relacionam prática e teoria em

uma perspectiva de formação inicial de profissionais da educação, torna-se

importante definir qual modelo aparece nesse processo.
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Para isso, Santomé (1998) esclarece que na hora de planejar um projeto

curricular, “é preciso levar em consideração que existem diferentes classes de

conhecimento e que cada uma delas é reflexo de determinados propósitos,

perspectivas, experiências, valores e interesses humanos” (p. 100).

Dessa forma, Santomé (1998) identifica cinco modalidades de conhecimento

ou “vias através das quais as pessoas constroem suas explicações ou

interpretações da realidade”:

• o conhecimento pessoal/cultural que constitui-se dos fatos, conceitos,

explicações, interpretações elaborados por alunos a partir de suas

experiências pessoais em suas casas, famílias e das práticas culturais

comunitárias das quais tem acesso;

• o conhecimento popular que não se apresenta explicitamente articulado,

pois é resultado das ações, interpretações e crenças veiculadas por

meio das diferentes redes de televisão, filmes, vídeos, programas de

rádio ou qualquer outra forma de meio de comunicação de massa;

• o conhecimento acadêmico dominante que são as teorias e

interpretações compartilhadas e aceitas pela maioria das pessoas

dedicadas à pesquisa nas universidades, sociedades e organizações

científicas.
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• o conhecimento acadêmico transformador são as revoluções científicas

que transformam os paradigmas dominantes.

• o conhecimento escolar é o meio pelo qual a informação selecionada é

apresentada demasiadamente estática, como algo dado.

Como já foi dito por Santomé (1998), estes cinco tipos de conhecimento se

inter-relacionam e refletem propósitos, perspectivas, experiências, valores e

interesses humanos concretos e deveriam ser levados em consideração na

hora de planejar qualquer tipo de projeto curricular.

A viabilização de políticas de igualdade de oportunidades
implica em considerar de que maneira estas modalidades de
conhecimento servem para reforçar estereótipos, preconceitos,
expectativas, conhecimentos e experiências claramente
discriminatórias (SANTOMÉ, 1998, p. 101).

Nesta perspectiva, Santomé (1998) aponta que a forma clássica de

organização do conteúdo que predomina atualmente é o modelo linear

disciplinar , ou conjunto de disciplinas justapostas, na maioria das vezes de

uma forma bastante arbitrária. “Isto ocasiona o fim originário da educação

como conhecimento, compreensão do mundo e capacitação para viver

ativamente o mesmo” (p. 103).

Os argumentos eleitos por Santomé (1998) para traduzir as principais críticas

ao currículo baseado em disciplinas isoladas são as seguintes: pouca atenção
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ao interesse e motivação dos alunos; despreza a experiência prévia dos

alunos; desatenção aos problemas locais; não incentiva as perguntas vitais;

inibição das relações pessoais entre alunos e professores; fragmentação do

tempo escolar em hora-aula; dificuldade de relação com a realidade; os alunos

não captam as relações entre as disciplinas; não estimula a pesquisa, a

atividade crítica e nem a curiosidade intelectual; professores sem autonomia de

ação.

Ante estas e outras críticas ao modelo de currículo de
disciplinas, enquanto são destacadas as vantagens da
pesquisa e do estudo interdisciplinar e a necessidade de
adequação às peculiaridades psicológicas dos alunos e alunas
(especialmente aos requisitos de globalização e
significatividade dos conteúdos), adquire força a alternativa de
um currículo integrado  (SANTOMÉ, 1998, p. 111, grifo
nosso).

Assim, a denominação de currículo integrado  tende a resolver a dicotomia

e/ou o debate colocado na hora de optar por uma denominação de currículo

que “integre os argumentos que justificam a globalização e os que procedem

da análise e defesa de maiores parcelas de interdisciplinaridade no

conhecimento e da mundialização das inter-relações sociais, econômicas e

políticas” (SANTOMÉ, 1998, p. 112).

Nesta perspectiva de um currículo integrado, os conteúdos culturais, segundo

Santomé (1998), têm a finalidade de responder algumas questões: por que

estudamos isto? Quais os temas e problemas podem ser trabalhados para

além da divisória entre as disciplinas em uma lógica linear? Quais as relações

existentes entre os conteúdos estudados? Quais valores e interesses movem
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determinadas ações históricas? Como trabalhar em equipe? Como ter

mobilidade frente ao mundo do trabalho? Como obter soluções para os

problemas apresentados? “Nesta sociedade da informação em que vivemos, as

maiores dificuldades não estão relacionadas com a obtenção de informação,

mas em saber integrá-la, analisá-la criticamente” (SANTOMÉ, 1998, p. 124).

Com base nessas definições, poderíamos localizar, pois, a característica do

Projeto da Pesquisa e Prática Pedagógica do curso de Pedagogia da Católica

em uma perspectiva de currículo integrado. Porém, a lógica disciplinar é

identificada fortemente no projeto acadêmico do curso. Ou seja, em primeira

instância, é possível reconhecer uma tentativa de avanço a partir do Projeto da

Pesquisa e Prática Pedagógica, em um contexto de organização

enraizadamente disciplinar.

 Em outras palavras, considera-se um avanço na concepção do currículo

segmentado (modelo linear disciplinar), porém, ainda não apresenta todas as

características de um currículo integrado. A característica básica apresentada

no Projeto da Pesquisa e Prática Pedagógica, que se compreende como

currículo integrado, pressupõe a articulação com a realidade o que pode

promover a inter-relação dos conteúdos específicos com a pesquisa. O

currículo integrado possibilita, assim, o que podemos chamar de “entradas

interdisciplinares” para a integração dos conteúdos específicos com a realidade

e a produção científica por meio da pesquisa.
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Apostar na educação em geral, e especialmente na obrigatória,
por um currículo de cultura integradora é se situar, portanto,
numa perspectiva de resistência e de busca de uma alternativa
frente a uma prática dominante na cultura e na sociedade
modernas. Esta pretensão não é fácil, pois a integração dos
saberes não dispõe dos espaços, nem dos meios, nem das
pessoas, nem do apoio dos interesses que mantém a
especialização (SACRISTAN, 1998, p. 184).

Visualiza-se, assim, o Projeto da Pesquisa e Prática Pedagógica como espaço

de contradição e mudança, quando algo que se pretende inovador é lançado

em um ambiente caracterizado por seu “encruamento”. Inovador, pois desata

as amarras disciplinares à medida que pressupõe uma outra lógica de

organização em eixo, em que as disciplinas deveriam gravitar em seu entorno.

Inovador, também, por exigir formas de organização que não se enquadram em

um modelo de organização curricular linear.

Pode-se compreender que o Projeto da Pesquisa e Prática Pedagógica do

curso de Pedagogia como uma possibilidade de resistência à

disciplinarização/especialização na formação inicial. Ou seja, esta tese não

compreende a integração dos conteúdos como algo já dado, mas uma

aspiração em que esta possibilidade apresenta-se. Utilizando Sacristán (1998),

podemos identificá-la como um exemplo para tentar dar resposta à

necessidade de integrar o conhecimento e a cultura.

Acrescentaria eu, a partir de um projeto de flexibilização curricular que funcione

como eixo dos demais conteúdos do curso tendo como olhar a realidade, algo

bem próximo e interessante aos alunos e professores. O Projeto, nesta linha,

trabalha temas e problemas que podem atuar como centros de interesses e, ao
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mesmo tempo, a elaboração de projetos de pesquisa-ação que relaciona

diferentes competências e múltiplas fontes de informação.

Para exemplificar tais considerações, é importante ressaltar que o Projeto da

Pesquisa e Prática Pedagógica configura-se como um componente curricular

que atravessa as demais composições, com o objetivo explícito, nos

documentos, de integrá-las. As limitações e possibilidades reais são dados que

serão trabalhados ao longo dessa tese, que pretende contribuir com o debate

acerca da formação dos profissionais da educação na busca da articulação

teoria e prática.

Nesse contexto faz-se necessário clarear quais são as definições e

concepções de prática pedagógica e de pesquisa que norteiam o trabalho,

tendo como foco a pesquisa e prática pedagógica como componente curricular

do curso de Pedagogia da Católica.

A pesquisa e a Prática Pedagógica: um meio de forma ção?

De acordo com o projeto acadêmico do curso de Pedagogia da Católica, lugar

desta pesquisa, o projeto da Pesquisa e Prática Pedagógica configura-se como

eixo integrador do currículo, associando a pesquisa, a prática e o estágio como

elementos portadores de situações que propiciem a formação do pedagogo.
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No projeto acadêmico, vários termos são usados “o saber em torno de um eixo

teórico, político, ético, técnico e investigatório que possibilitarão a formação de

profissionais autônomos  na busca de novos saberes ” ou “busca de novas

pesquisas , o que fará do profissional um sujeito crítico, questionador  e

sempre atualizado no exercício de sua profissão” (PROJETO ACADÊMICO DO

CURSO DE PEDAGOGIA, p. 1, grifo nosso) para ilustrar o sentido de formação

do professor-investigador ou professor-reflexivo ou ainda do professor-

pesquisador.

São três denominações que parecem ter o mesmo significado, mas que

apresentam diferenciações que determinam as características de cada termo.

Estão, de uma forma ou de outra, fundamentadas em uma perspectiva prática

(GÓMEZ, 1998a) para contrapor à racionalidade técnica e à também chamada

epistemologia da prática (KUENZER, 2006). É necessária a compreensão de

que o ensino é uma atividade complexa, que se desenvolve em contextos

singulares e imprevisíveis, carregados de conflitos de valor que requerem

opções éticas e políticas. “Por isso, o professor/a deve ser visto como um

artesão, artista ou profissional clínico que tem de desenvolver sua sabedoria

experencial e sua criatividade para enfrentar as situações únicas, ambíguas,

incertas e conflitantes que configuram a vida da aula” (GÓMEZ, 1998a, p. 363).

A origem da adjetivação do professor-reflexivo surge com Schön (1995) para

tratar justamente da forma como os profissionais atuam em ações e atividades

a partir de seu conhecimento profissional, bem como dos processos de

mudança na formação do mesmo.
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Schön (1995) propõe três processos e conceitos que devem compor a prática

de um professor-reflexivo: o conhecimento na ação “é o componente inteligente

que orienta toda a atividade humana, manifesta-se no saber fazer” (GÓMEZ,

1998a, p. 369), a reflexão na ação “é fácil reconhecer como na vida cotidiana

freqüentemente pensamos sobre o que fazemos ao mesmo tempo que agimos”

(GÓMEZ, 1998a, p. 370) e, finalmente, a reflexão sobre a ação e sobre a

reflexão na ação “pode ser considerada como a análise a posteriori sobre as

características e processos de sua própria ação” (GÓMEZ, 1998a, p. 371).

Existe, primeiramente, um momento de surpresa: um professor
reflexivo permite-se ser surpreendido pelo que o aluno faz.
Num segundo momento, reflecte sobre esse facto, ou seja,
pensa sobre aquilo que o aluno disse ou fez e,
simultaneamente, procura compreender a razão porque foi
surpreendido. Depois, num terceiro momento, reformula o
problema suscitado pela situação; talvez o aluno não seja de
aprendizagem lenta, mas pelo contrário, seja exímio no
cumprimento das instruções. Num quarto momento, efectua
uma experiência para testar a sua nova hipótese; por exemplo,
coloca uma nova questão ou estabelece uma nova tarefa para
testar a hipótese que formulou sobre o modo de pensar do
aluno. Esse processo de reflexão-na-ação não exige palavras.
Por outro lado, é possível olhar retrospectivamente e reflectir
sobre a reflexão-na-ação. Após a aula, o professor pode
pensar no que aconteceu, no que observou, no significado que
lhe deu e na eventual adopção de outros sentidos. Reflectir
sobre a reflexão-na-ação, uma observação e uma descrição,
que exige o uso de palavras (SCHÖN, 1995, p. 83).

Nessa perspectiva, o professor reflexivo entende o seu papel a partir das

diferentes situações vivenciadas e entende a sua efetiva contribuição para agir

sobre ela. Na análise de Contreras (2002, p. 111) sobre o pensamento de

Schön, “a prática é em si um modo de pesquisar, de experimentar com a

situação para elaborar novas compreensões adequadas ao caso, ao mesmo

tempo em que se dá a transformação da situação” Ou, ainda, reitera
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[...] não nos encontramos, portanto, diante de uma separação
entre pensar e fazer, pois a ação não é, nesse caso, uma
realização de decisões técnicas. O pensar e o fazer vão se
entrelaçando no ‘diálogo’ gerado entre a ação e suas
conseqüências, as quais levam a uma nova apreciação do
caso (CONTRERAS, 2002, p.111).

De acordo com Sacristán (2002), a metáfora de professor-investigador foi

criada por Stenhouse (1984), o que Contreras (2002) denomina como

professor-pesquisador.

Tanto Stenhouse como Schön expõem sua posição em relação
aos professores ou aos profissionais como resistência e
oposição aos modelos de racionalidade técnica. Da mesma
maneira que Schön analisa a prática reflexiva como oposição à
idéia do profissional como especialista técnico, Stenhouse
desenvolve sua perspectiva a partir da crítica ao modelo de
objetivos no currículo que reduz a capacidade de consciência
profissional dos professores e portanto sua possibilidade de
pretensão educativa (CONTRERAS, 2002, p. 114).

Para o professor investigador de Stenhouse, o ensino é uma arte, pois significa

a expressão de determinados valores e princípios que se realizam na própria

prática de ensino. Compara os docentes com os artistas que melhoram sua

arte experimentando-a, examinando-a criticamente. Estabelece um paralelo

entre o professor e o músico que tenta extrair o que há de mais valioso em uma

partitura, pesquisando possibilidades, examinando efeitos, até encontrar o que

para ele expressa seu autêntico sentido musical. O mesmo sentimento,

criatividade, vivacidade que rege um artista deve, da mesma forma, reger o

professor.
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Nessa concepção de professor investigador, o exercício docente é configurado

como um hábito em que o professor é compreendido como pesquisador de sua

própria prática. “A docência pode, em grande medida, ser um hábito, uma

construção pessoal de habilidades e recursos com os quais resolvemos nossa

prática, mas que em determinados momentos somos capazes de torná-la

consciente para poder aperfeiçoá-la” (CONTRERAS, 2002, p. 118).

O conceito de professora-pesquisadora é defendido, dentre outros, por Esteban

e Zaccur (2002, p. 22) que dizem:

A atividade de pesquisa é um fio que se entretece a todas as
disciplinas trabalhadas no curso. É na pesquisa, na inserção
cotidiana e nos diferentes espaços educativos, que surgem
questões que alimentam a necessidade de saber mais, de
melhor compreender o que está sendo observado/vivenciado,
de construir novas formas de percepção da realidade e de
encontrar indícios que façam dos dilemas desafios que podem
ser enfrentados. [...] A prática é o local de questionamento, do
mesmo modo que é objeto deste questionamento, sempre
mediado pela teoria. Desta perspectiva, a prática se transforma
em práxis, ou seja, síntese teoria-prática.

O trabalho desta tese baseia-se, assim, nessa concepção histórica que

compreende o professor como reflexivo, investigador e pesquisador que

fundamenta o princípio da formação inicial como um processo educativo,

entendido como uma prática social que pressupõe a articulação necessária

entre a teoria e a prática, compondo e recompondo momentos de reflexão e

pesquisa sobre esta prática, tecendo uma trama de significados e contextos

que propiciam o sentido na aprendizagem de um curso de Pedagogia.
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Vale ressaltar que essa concepção ora delineada é refém de críticas sobre o

conceito de professor reflexivo. Pimenta e Ghedin (2002) apresentam uma

análise sistemática sobre a raiz e a gênese desse conceito, já que ele é

utilizado em vários projetos e programas de formação de professores com

objetivos divergentes para esse processo. Existe também uma análise feita por

Kuenzer (2006), segundo a qual as diretrizes nacionais do curso de Pedagogia

fundam-se em uma epistemologia da prática e que supervalorizam esta em

detrimento de outras questões tão importantes quanto a prática no processo

formativo.

Apesar dessas críticas, pode-se perceber, nos objetivos e finalidades do

Projeto da Pesquisa e Prática pedagógica, um entrelaçar de concepções de

professor reflexivo, de professor investigador e de professora pesquisadora,

pois ainda no projeto acadêmico aparece a pretensão de

[...] possibilitar aos alunos e professores o intervir, o exercitar, o
manejar situações associadas à solução de problemas, visando
uma ação transformadora ; gerar uma atitude científica  e
didática do aluno e do professor, contribuindo para que o
processo de formação seja marcado pela experiência de
pesquisa ; e ainda, ampliar a concepção de Educação e
vinculá-la ao saber popular, ao conhecimento, ao
conhecimento científico, à cultura, à participação coletiva e à
cidadania (PROJETO ACADÊMICO DO CURSO DE
PEDAGOGIA, p. 2, grifo nosso).

Assim, apesar das várias terminologias circularem pelo projeto acadêmico do

curso de Pedagogia da Católica, não se assume, institucionalmente, uma

concepção a ser seguida. Ora parece ser o professor-reflexivo, ora o professor

investigador e ora a concepção de professora-pesquisadora. De acordo com

Esteban e Zaccur (2002) essa última concepção “apresenta formas concretas
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de articulação, tendo a prática como ponto de partida e como finalidade, sem

que isso signifique a supremacia da prática sobre a teoria. A centralidade de

todo o processo de formação está no questionamento” (p. 22).

Em decorrência dessa construção histórica, do caminho teórico percorrido não

conseguiria identificar qual a concepção mais adequada ao projeto do curso de

Pedagogia. Portanto, sugiro a criação do termo professor-questionador, que

talvez seja mais eclético no sentido de corresponder àquilo que se definiu como

objetivos do curso de Pedagogia da Católica. Este termo articula-se a uma

concepção de questionamento reconstrutivo (DEMO, 2002) que significa

elaboração própria, um processo de tornar-se autor e protagonista do seu

processo de aprendizagem.

Associada à concepção de professor-questionador, a abordagem do ensino

com pesquisa, defendida por Behrens (2005) parece ser a mais adequada para

a compreensão do formato do enfoque curricular do projeto da Pesquisa e

Prática Pedagógica.

Nesta abordagem, a instituição educativa articula seus professores e alunos

para ter uma formação diferenciada em um espaço produtivo, em um ambiente

inovador, transformador e participativo. O professor apresenta-se como uma

figura significativa no processo, como um “orquestrador” da construção do
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conhecimento e da emancipação social6. O aluno é compreendido como um

sujeito questionador, investigador e autônomo. A metodologia, nessa

abordagem, busca a produção do conhecimento pelos alunos e professores

com autonomia, criticidade e criatividade. Dessa forma, a avaliação se dá de

forma contínua, processual e participativa.

São princípios da abordagem do ensino com pesquisa, de acordo com Behrens

(2005): enfocar o conhecimento; valorizar a ação reflexiva, estimular a análise,

valorizar a ação, a reflexão crítica; exercitar o pensamento divergente,

compreender o conhecimento de forma interdisciplinar, e, por fim, conceber a

pesquisa como atividade inerente ao ser humano.

De acordo com o projeto acadêmico, “a interdisciplinaridade é viabilizada pela

Pesquisa e Prática Pedagógica iniciada desde o primeiro ano, possibilitando a

compreensão teórica e a busca de novas pesquisas” (p. 2). Entre o planejado e

o realizado existe um longo caminho que será tema das análises dessa tese,

posteriormente.

Porém, nessa mesma linha, Demo (2002) compartilha a defesa de que a

educação não é só ensinar, instruir, treinar, domesticar, mas é, sobretudo,

formar a autonomia crítica e criativa do sujeito histórico competente.

                                                          
6 Utilizo o conceito de emancipação de Adorno (1995, p. 142) que diz: “uma democracia efetiva
só pode ser imaginada enquanto uma sociedade de quem é emancipado. Numa democracia,
quem defende ideais contrários à emancipação, e, portanto, contrários à decisão consciente
independente de cada pessoa em particular, é um antidemocrata.”
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O aluno, dessa maneira, não é objeto de ensino, mas sujeito do processo,

parceiro de trabalho, em uma perspectiva coletiva em que a solidariedade7 seja

o eixo fundante.

É preciso enfatizar o aspecto coletivo de todo este processo. O
objetivo central é que o/a professor/a seja competente para agir
criticamente em seu cotidiano. Tal competência se constrói
num processo coletivo, no qual tanto o crescimento individual,
quanto o coletivo, é resultante da troca e da reflexão sobre as
experiências e conhecimentos acumulados por todos e por
cada um. Um trabalho individualizado dificulta a crítica, pois a
ausência do outro impede o confronto e a recriação de idéias
(ESTEBAN e ZACCUR, 2002, p. 22).

Os pressupostos para educar pela pesquisa, segundo Demo (2002), passam

por quatro premissas: a primeira é a convicção de que educação pela pesquisa

é tipicamente escolar; a segunda é o entendimento de que o questionamento

reconstrutivo é o cerne do processo de pesquisa; a terceira é a compreensão

da pesquisa como atitude cotidiana; e a última, é a definição de educação

como processo de formação da competência histórica e humana.

A concepção de que educação pela pesquisa é uma educação tipicamente

escolar é pouco defendida. Demo (2002) é um dos poucos autores que já se

posicionou favoravelmente a desviar o foco das universidades e apontá-lo para

os professores e as escolas, desfazendo a lógica de que os “iluminados” da

academia é que podem falar sobre a prática de outros. Pelo contrário, defende

uma atitude de pesquisa que pode e deve ser característica de todo professor,

                                                          
7 De acordo com Sequeiros (2000, p. 60), a cultura da solidariedade é um modo de encarar a
vida que tenha como preocupação fundamental construir uma verdadeira humanidade em que
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princípio este já declarado na concepção de formação do professor-

questionador.

Da mesma forma que Behrens (2005), Demo (2002) defende a idéia de que a

atividade humana ocorre pelo fazer-se e refazer-se na e pela pesquisa, ou seja,

a pesquisa é característica do ser humano.

Neste sentido, a cidadania que se elabora na escola não é, por
sua vez, qualquer uma. Pois é especificamente aquela que
sabe fundar-se em conhecimento, primeiro para educar o
conhecimento, e, segundo, para estabelecer com competência
inequívoca uma sociedade ética, mais eqüitativa e solidária
(DEMO, 2002, p. 7).

O questionamento reconstrutivo, segundo Demo (2002), é o cerne do processo

de pesquisa, pois inclui interpretação própria, formulação pessoal, elaboração

trabalhada, saber pensar e “aprender a aprender”. Este é um processo de

reconstrução, desenvolvimento de conhecimento inovador, ou seja, um

processo produtivo, provocativo, instigador e prazeroso. “Só é capaz de ensinar

quem não perdeu a capacidade de aprender ao ensinar” (GARCIA, 2003, p.

204).

Dessa forma, fazer da pesquisa uma atitude cotidiana, por meio da qual

aprendamos a ler a realidade sempre criticamente, a reconstruir processos, a

questionar, pois “o espírito questionador também está na base da capacidade

de aprender na e da vida” (DEMO, 2002, p. 13).

                                                                                                                                                                         
o essencial seja uma perspectiva coletiva e não individual. “É por isso que essa atitude vital e
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A definição de educação como processo de formação da competência histórica

humana faz parte destas premissas, pois a concepção de educação modifica a

nossa relação com o mundo, com a sociedade e com a aprendizagem. Assim,

Demo (2002) difere o fazer a oportunidade e fazer-se oportunidade,

compreendendo o sujeito como aquele que pode fazer a história, porque

maneja habilmente o instrumento principal de inovação, que é o conhecimento.

Assim, os autores que defendem esta abordagem da pesquisa como meio e

princípio na formação e também na atuação profissional são: Demo (2000,

2001, 2002, 2004), André (1986, 1997, 2001, 2006); Fazenda (1992, 1997);

Lüdke, (1986, 2001, 2006), Esteban e Zaccur (2002), Freire (1997), Garcia

(2003). No panorama internacional, somam-se, dentre outras, a estas vozes

dos autores brasileiros: Giroux (1997); Elliot (1990); Zeichner (1993),

Stenhouse (1984); Schön (1995); Popkewitz (1997); Contreras (2002);

Sacristán e Gómez (1998).

Em Demo, a pesquisa é assim compreendida:

Como princípio científico e educativo que faz parte integrante
de todo processo emancipatório, no qual se constrói o sujeito
histórico auto-suficiente, crítico e auto-crítico, participante,
capaz de reagir contra a situação de objeto e de não cultivar os
outros como objeto, ou ainda a pesquisa como diálogo é
processo cotidiano, integrante do ritmo de vida, produto e
motivo de interesses sociais em confronto, base da
aprendizagem que não se restrinja a mera reprodução, na
acepção mais simples, pode significar conhecer, saber,
informar-se para sobreviver, para enfrentar a vida de modo
consciente ( 2001, p. 42).

                                                                                                                                                                         
esse impulso ético se voltam para a construção do bem comum”.
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Esse conceito de pesquisa entende que

Uma coisa é aprender pela imitação, outra pela pesquisa.
Pesquisar não é somente produzir conhecimento, é sobretudo
aprender em sentido criativo. É possível aprender escutando
aulas, tomando nota, mas aprende-se de verdade quando se
parte para a elaboração própria, motivando o surgimento do
pesquisador, que aprende construindo (DEMO, 2001, p. 44).

E, para reiterar esta fundamentação teórica que sustentará as análises e

interpretações desta tese, nesta relação delicada de imbricação da teoria com

a prática e do ensino com a pesquisa, Freire (1997, p. 29) considera:

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses
que fazeres se encontram um no corpo do outro. Enquanto
ensino, continuo buscando, reprocurando. Ensino porque
busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso
para constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e me
educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e
comunicar ou anunciar a novidade.

Nesse processo de compreensão da pesquisa e da prática pedagógica como

componente curricular do curso de Pedagogia cada um assume o seu papel

específico que, teoricamente, deve estabelecer a relação com o todo, em um

movimento dialético, em busca de um currículo integrado.

Ou seja, partimos do princípio da indissociabilidade entre o ensino e a

pesquisa, entre a teoria e a prática. Este princípio há tanto tempo questionado

e amado no campo da educação traz singularidades que necessitam ser

explicitadas.
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Nesta linha, Sacristán (1999) questiona o que move a ação educativa ao

afirmar que:

A relação teoria-prática é a abordagem certa para penetrar
nessa complicada interação entre o que sabemos sobre algo e
as formas de fazer as coisas para que se assemelhem aos
resultados que consideramos aceitáveis e desejáveis. É uma
forma de penetração declaratória de “entender o que se move”,
porque o faz e como o faz, ou seja, representa indagar acerca
do que move a educação (SACRISTÁN, 1999, p. 18).

Assim, a primeira resposta de Sacristán (1999) em relação ao que move a ação

educativa é o sentido de uma ação desejada entre o pensamento e a atividade,

entre o mundo da teoria e o mundo da prática.

Naturalmente, se paramos para pensar no que estamos
dizendo ou ao que estamos fazendo alusão quando fazemos
referência à relação entre o mundo da teoria e o da prática,
cairemos na evidência de que nos situamos e que se abre aos
nossos pés um mundo que, por um lado, é turbulento e
obscuro, e por outro, por vezes, é apresentado como luminoso
e promissor, sendo difícil dar os primeiros passos diante de
tamanho abismo que promete ser fonte de luz
esclarecedora  (SACRISTÁN, 1999, p. 19, grifo nosso).

A fonte de luz esclarecedora é a ponte sob a forma de espiral que relaciona a

teoria e a prática. São componentes, como já dito, vistos sob um mesmo

caleidoscópio e que, a cada momento, configuram matizes que ora esvaecem e

ora fortalecem suas tonalidades.

Nesse sentido, Sacristán (1999) diferencia os termos que traduzem o

significado da prática desde o pensamento aristotélico até as teorias críticas.
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“Sob a ótica aristotélica, a práxis é a ação de realizar o bem [...]” (p. 28).

“Althusser propõe o conceito de prática teórica como processo de geração e

transformação do conhecimento” (p. 24). “Na filosofia Gramsciana, o domínio

da teoria não pode ser desligada das práticas sociais” (p. 25). E, por fim,

[...] a perspectiva da teoria crítica – uma derivação neomarxista
– estabelece que a prática esconde interesse ocultos que
obstaculizam a participação em condições de igualdade dos
seres humanos, sendo missão do conhecimento descobrir essa
situação de falseamento (SACRISTÁN, 1999, p. 25).

Nesse contexto de definições que ora se complementam ora se contradizem é

que Sacristán (1999) apresenta um conceito de prática pedagógica:

A prática pedagógica entendida como uma práxis, envolve a
dialética entre o conhecimento e a ação com o objetivo de
conseguir um fim, buscando uma transformação cuja a
capacidade de mudar o mundo reside na possibilidade de
transformar os outros (REPUSSEAU, 1972 apud SACRISTÁN,
1999, p. 28).

Torna-se necessário clarificar esses sentidos da relação teoria-prática, pois

muitas vezes são utilizados como uma arma arrojada para desqualificar ou

mesmo para afiançar determinada divisão do trabalho. Como já dissemos,

entender os teóricos como iluminados que iluminam a prática ou o contrário, os

práticos querendo determinar o que os teóricos irão estudar ou pesquisar.

Essas dicotomias estão presentes na realidade e fazem parte de uma história

que demonstra os interesses e significados dos usos das terminologias em

cada momento e lugar.
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Porém, a compreensão desses referencias aponta para a seguinte definição: “a

prática pedagógica pressupõe uma relação teórico-prática, pois a teoria e a

prática encontram-se em indissolúvel unidade, e só por um processo de

abstração podemos separá-la” (SCHMIDT, RIBAS e CARVALHO, 2003, p. 21)

Na realidade, o professor/a intervém num meio ecológico
complexo; a escola e a sala de aula; um cenário psicossocial
vivo e mutante, definido pela interação simultânea de múltiplos
fatores e condições. Dentro desse ecossistema complexo e
mutante enfrenta problemas de natureza prioritariamente
prática, problemas de definição e evolução incerta e, em
grande parte, imprevisível, que não podem ser resolvidos
mediante a aplicação de uma regra técnica ou procedimento
(GÓMEZ, 1998a, p. 365).

Diante desse cenário, Veiga (1989) apresenta duas possibilidades de direção

da prática pedagógica, a repetitiva e a reflexiva. A primeira constitui-se por uma

atividade prática, baseada em uma visão utilitarista, ativista e espontaneísta,

em que a fragmentação do conhecimento encontra espaço para se efetivar, e a

inserção do novo, dificuldade para se estabelecer. Já a prática pedagógica

reflexiva tem

[...] como pontos de partida e chegada a prática social.
Caracteriza-se pela indissolubilidade entre teoria e prática, em
que as dicotomias tendem a desaparecer. Com um caráter
inquieto, criador e acentuado grau de consciência, a prática
pedagógica tem como preocupação produzir mudanças
qualitativas e para isso, procura munir-se de um conhecimento
crítico e aprofundado da realidade (SCHMIDT, RIBAS e
CARVALHO, 2003, p. 23).

Essa busca da prática pedagógica reflexiva, que insiste em um processo

inquietante de desenvolver as habilidades para o questionamento, a crítica e a
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reflexão sobre o contexto e as ações praticadas estão na busca da coerência

entre um currículo que se deseja integrado a partir de um projeto de pesquisa e

prática pedagogia como componente curricular do curso de Pedagogia. “A

prática pedagógica, nesse contexto, caracteriza-se como fonte de

conhecimento e geradora de novos conhecimentos. Nessa perspectiva, o novo

encontra aqui o nicho ideal para vicejar e expandir-se” (SCHMIDT, RIBAS e

CARVALHO, 2003, p. 23).

Assim, pensar em prática significa, necessariamente, pensar em teoria, falar da

prática dissociada de sua relação com a teoria seria incorrer em equívocos

históricos em que a prática foi vista como imitação de modelos ou mesmo uma

instrumentalização técnica. Para entendermos desse modo, talvez a melhor

forma de denominá-la seja práxis educativa (SACRISTÁN, 1999).

Enfim, este capítulo buscou as bases epistemológicas do lugar, do espaço e

dos sujeitos que fazem parte desta pesquisa, desvelando conceitos e

definições que sustentam suas reflexões, análises e interpretações.
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O homem existe – existere – no tempo.
Está dentro. Está fora. Herda. Incorpora.
Modifica. Porque não está preso a um
tempo reduzido a um hoje que o esmaga,
emerge dele. Banha-se nele. Temporaliza-
se.

(FREIRE, 1967, p. 41)

Ação metodológica

O espaço educativo: lugar e tempo simultaneamente habitado por pessoas que

participam de um movimento dialético disposto entre o avanço e o retrocesso,

ou seja, partes de um mesmo todo complexo que requer delicadeza no olhar e

na interpretação. Olhar que tem como obrigação compreender o processo.

Interpretação que tem como foco o sujeito que participa da ação. Olhar de

fotógrafo, em que o instante é responsável por flagrar uma situação.

Interpretação que compreende visualizar os detalhes deste momento. Olhar

que desvela a trama imbricada na relação dos sujeitos com o seu meio, com o

seu espaço e seu tempo. Interpretação que pretende demonstrar os pontos

desta trama e um possível avanço na formação de profissionais da educação

no curso de Pedagogia.

A metodologia adotada nesta pesquisa coaduna-se com concepções e histórias

que fazem parte de minha vida enquanto pesquisadora. Por isso, a opção
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metodológica é norteada pelas vivências que fizeram e fazem parte daquilo que

se compreende como mundo, conhecimento, educação, além de tantos outros

referenciais construídos ao longo da vida acadêmica, profissional e pessoal.

As contradições e complexidades que compõem o espaço educativo fazem

com que eu assuma uma posição frente à realidade que me inquieta com as

relações dicotômicas e de poder e fazem com que a minha atitude frente ao

mundo vislumbre a possibilidade de transformação e de uma outra lógica para

as experiências humanas no trabalho.

É uma forma de ser e de estar no mundo que possibilita a minha compreensão

enquanto protagonista de uma história que faço parte e faz parte de mim. Ou

seja, como pesquisadora, o meu modo de ver o mundo, orienta o meu modo de

conhecer e, conseqüentemente, o meu modo de fazer esta pesquisa.

Assim, tendo como foco a pesquisa e prática pedagógica como componente

curricular do curso de Pedagogia da Faculdade Católica de Uberlândia, torna-

se fundamental o exercício da coerência enquanto pesquisadora e profissional.

Nesta linha, a teoria crítica apresenta-se num contexto de pesquisa como uma

proposta humanística do ato de pesquisar, fundamentada, segundo Kincheloe

e McLaren (2000), em alguns princípios que me sustentam como pesquisadora.
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O primeiro princípio é a preocupação com a necessidade de entender os vários

e complexos modos que o poder opera para dominar e formatar a consciência

(hegemonia), sendo indissociável a relação entre a hegemonia e a ideologia.

As relações de poder que estão instauradas no contexto da pesquisa precisam

ser evidenciadas para que a trama seja compreendida. Em alguns momentos

da pesquisa tive que remodelar atitudes e ações investigativas por causa de

decisões administrativas que foram tomadas e que intercorreram nos

procedimentos planejados. Um exemplo é que, inicialmente, a intenção era

aplicar questionários de avaliação para os professores em várias etapas do

processo, o que foi impossibilitado pela não realização de reuniões mensais

dos professores, como era previsto.

O segundo princípio faz parte da compreensão de que culturas dominantes e

subordinadas utilizam diferentes sistemas de significação baseados nas formas

de conhecimento produzidas no seu domínio cultural. Os significados

aparentes precisam de uma interpretação coerente com os sujeitos e a ação

produzida. A realidade da Educação Superior, em um curso de formação inicial,

traz determinantes históricos, sociológicos, econômicos, culturais e sociais que

precisam ser contextualizados a partir de seus sujeitos. A educação como uma

prática social gera conhecimento, formata valores e constrói identidades. De

acordo com esse princípio, a educação é pensada como produção cultural de

determinado tempo, espaço e história.

O terceiro princípio é a centralidade na interpretação: “quer queiramos ou não,

estamos todos destinados a ser intérpretes para analisar a partir de limites e
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descobertas” (KINCHELOE e McLAREN, 2000, p. 9). É a interpretação como

caminho principal da busca de compreender a realidade e transformá-la.

Baseando-se na relação dinâmica entre o mundo objetivo e a
subjetividade, afirma-se a interação ontológica sujeito-objeto,
de modo a permitir ultrapassar os elementos descritivos e
alcançar o patamar interpretativo, focalizando a realidade de
forma contextualizada (NOGUEIRA, 1997, p. 15).

A partir desses princípios é possível definir a trama metodológica, pois o

caminho é permeado de conceitos que ajudam a enxergar determinada

realidade. Sendo assim, identifico a necessidade de uma visão dialética,

dialógica e transacional,8 que instigue a pesquisa a encontrar na fala dos

sujeitos os significados concretos desta ação.

Na abordagem qualitativa, a interação contínua entre sujeitos,
as suas experiências e o objeto a ser investigado oferecem às
categorias da compreensão e interpretação o rico movimento
para o pesquisador captar a diversidade inerente à
concreticidade do mundo real, que não deixa se conhecer pelo
uso da razão (BORBA, 2001, p. 72).

A justificativa da pesquisa qualitativa está centrada na compreensão da

diversidade no espaço educativo, lugar e momento em que outras nuances

evidenciam-se para além da racionalidade cartesiana. “O caráter subjetivo e

complexo destes requer uma metodologia de investigação que respeite sua

natureza” (GÓMEZ, 1998b, p. 99).

                                                          
8 No sentido de que o consenso também é necessário, é possível chegar a um acordo por meio
de concessões de parte a parte; e conciliar interesses e atitudes a partir de um objetivo
comum.
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Ainda, para Lüdke e André (1986, p. 11-13, grifos nossos) são as

características básicas de uma pesquisa qualitativa:

1. A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua
fonte  direta de dados e o pesquisador como seu principal
instrumento .

2. Os dados  coletados são predominantemente descritivos .

3. A preocupação com o processo  é muito maior do que com o
produto .

4. O 'significado ' que as pessoas dão às coisas e à sua vida
são focos de atenção  especial pelo pesquisador.

5. A análise dos dados  tende a seguir um processo indutivo .
Os pesquisadores não se preocupam em buscar evidências
que comprovem hipóteses definidas antes do início dos
estudos. As abstrações se formam ou se consolidam
basicamente a partir da inspeção dos dados num processo de
baixo para cima.

Compreendo, desta forma, que a abordagem qualitativa se ajusta mais

facilmente à visão do humano como sujeito/protagonista de uma história em

que o mundo real deve ser considerado. Temos aqui a concepção da realidade

histórica, modelada por valores sociais, políticos, culturais, econômicos, éticos

e por questões de gênero, contextualizadas em seu tempo e espaço. Assim,

vislumbro a possibilidade de mergulhar no contexto do estudo, interagir com os

participantes, ajustando, progressivamente o objeto e o sujeito, o tempo e o

espaço.
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Buscando refletir sobre esta trama metodológica é que se torna importante

compreender o contexto histórico da pesquisa educacional com suas

contradições, resgatando as interfaces possíveis para a investigação na área

educacional. Além disto, é fundamental compreender a complexidade que

envolve a área, deixando de minimizar concepções e procedimentos de

pesquisa.

A compreensão da realidade de uma forma dialética, que consiga identificar as

relações de poder e contradições sociais que permeiam as falas do sujeito, foi

colocada como princípio da pesquisa. Decorre daí a importância de

contextualizar a matriz que fundamenta a realização da pesquisa educacional,

“porque pesquisar em educação significa trabalhar com algo relativo a seres

humanos ou com eles mesmos, em seu próprio processo de vida” (GATTI,

2002, p. 12).

De acordo com Gatti (2002), a história da pesquisa educacional no Brasil é

muito recente. Seu início data do final dos anos 1930 com a criação do

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) que teve, mais

tarde, a sua divisão no Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais e nos

Centros Regionais do Rio Grande do Sul, São Paulo, Bahia e Minas Gerais.

Estes centros foram importantes no desenvolvimento da fundamentação

metodológica, sobretudo quanto à pesquisa empírica. O Inep e seus centros

tornaram-se os pólos de produção de pesquisa durante duas décadas,

estabelecendo relações com professores e instituições de ensino superior, o

que favoreceu a criação e produção das pesquisas educacionais.
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No final da década de 1960, com a criação de programas de pós-graduação é

que, de fato, houve a aceleração do desenvolvimento da pesquisa educacional

no país. Ao mesmo tempo, os Centros Regionais foram fechados e começaram

os investimentos dirigidos a estes programas nas instituições de ensino

superior.

A partir de meados da década de 60 começaram a ganhar
fôlego e destaque os estudos de natureza econômica, com
trabalhos sobre a educação como investimento, demanda
profissional, formação de recursos humanos, técnicas
programadas de ensino, etc. (GATTI, 2002, p. 17).

A ampliação dos estudos e aprimoramento metodológico se deu na década de

1970 com a expansão do ensino superior e o trabalho de alguns programas de

mestrado e doutorado.

Mas, nesse período, ainda, predominaram os enfoques
tecnicistas, o apego a taxonomias e à operacionalização de
variáveis e sua mensuração. Com algumas críticas aos limites
desse tipo de investigação, com a propagação do emprego das
metodologias da pesquisa-ação e das teorias do conflito no
final dos anos 70 e começo dos anos 80, ao lado de um certo
descrédito de que soluções técnicas resolveriam problemas de
base na educação brasileira, o perfil da pesquisa educacional
se enriquece com essas novas perspectivas abrindo espaço a
abordagens críticas (GATTI, 2002, p. 18).

Nessa época, a contextualização sociopolítica é de fundamental importância

para a tentativa de compreensão da realidade dialética. A sociedade vivia

cerceada em sua liberdade de manifestação e criação, com a censura impondo

limites, ao mesmo tempo em que convivia com movimentos sociais diversos
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que começaram a surgir, instaurando o momento de transição na busca do

retorno democrático.

Na década de 1980, inspiradas em teorias marxistas, encontram-se produções

de dissertações e teses que passam a ser fonte de busca de material sobre

pesquisa educacional.

Ainda na segunda metade da década de 1980 e início dos anos 1990, a

formação de quadros de pesquisa no exterior é expandida, o que traz para as

universidades uma enorme diversificação dos trabalhos, tanto em relação às

temáticas como às formas de abordagem. Apresentam-se, neste período,

fortes grupos de investigação.

Esse movimento pode ser acompanhado tanto pelas
Conferências Brasileiras de Educação dos anos 80, como pelo
desenvolvimento da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-
Graduação em Educação (ANPEd), por suas reuniões anuais.
Esta associação teve, a partir do final da década de 70, papel
marcado na integração e intercâmbio de pesquisadores e
disseminação da pesquisa educacional e questões a ela
ligadas (GATTI, 2002, p. 20).

Com esta história recente, a pesquisa educacional cria seus pilares em

modelos de investigação que vinham sendo propostos nos Estados Unidos,

Inglaterra e França, tendo impacto no Brasil vagarosamente e de forma quase

sempre simplificada.
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O sentido pragmático e de um imediatismo específico,
observável nos estudos feitos na área educacional reflete-se na
escolha e na forma de tratamento dos problemas. Estes
problemas, oriundos de práticas profissionais, são tratados, em
geral, nos limites de um recorte academicista discutível em
seus alcances. Além disso, a relação pesquisa-ação-mudança
parece ser encarada de maneira um tanto simplista (GATTI,
2002, p. 23).

Associado a esse histórico procuro mostrar até que ponto a pesquisa

educacional pode ser importante para aqueles que a estudam com a finalidade

de entender o mundo e os meios que a moldam, de forma que possam

transformar a realidade. Na condição de pesquisadora quero contribuir

socialmente para a transformação da realidade, construindo a partir das várias

faces de um prisma, formas entremeadas de ver e viver o mundo.

Restringindo, assim, a pesquisa como uma pesquisa educacional, é importante

clarear algumas características próprias desta realidade. Segundo Gómez

(1998b), para compreender o ensino é importante definir o modelo

metodológico de investigação que se pretende adotar.

Requer-se, portanto, um modelo metodológico de investigação
que observe as peculiaridades dos fenômenos que são objetos
de estudo. A natureza dos problemas estudados deve
determinar as características das proposições, dos processos,
das técnicas, e instrumentos metodológicos utilizados e não o
contrário (GÓMEZ, 1998b, p. 100).

Os sujeitos que participam desse processo determinam uma multiplicidade de

olhares e cores que são construídos nessa interação social. Uma trama de

significados que, submetidos à uma análise, poderão ser interpretados,
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visando, com isso, contribuir para a reflexão sobre o Projeto da Pesquisa e

Prática Pedagógica no curso de Pedagogia da Católica.

Para Gómez (1998b), a investigação educativa não pode reduzir-se à produção

de conhecimento para apenas alimentar o corpo teórico do saber pedagógico.

“Assim, a intencionalidade e o sentido de toda investigação educativa é a

transformação e o aperfeiçoamento da prática” (p. 101).

Decorre assim, a necessidade de adotar o modelo de investigação baseado em

uma perspectiva interpretativista em que a preocupação central está em

indagar o significado dos fenômenos educativos na complexidade da realidade

na qual se produzem. De acordo com Gómez (1998b), esta perspectiva baseia-

se em alguns pressupostos, dentre os quais foram destacados três,

necessários à nossa compreensão.

O primeiro pressuposto é o conceito de realidade como uma “criação histórica,

relativa e contingente [...] em si mesma inacabada, em contínuo processo de

criação e mudança” (GÓMEZ, 1998b, p. 102). A realidade é, está viva,

proprietária de uma dinamicidade característica do sistema vital, em que os

sujeitos/protagonistas a produzem.

O entendimento de que o processo de investigação é um fenômeno social e,

portanto, caracterizado pela interação entre sujeito-objeto e investigador-

realidade, “a contaminação mútua do investigador e da realidade é uma
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condição indispensável para alcançar a compreensão da troca de significados”

(GÓMEZ, 1998b, p. 104). Como já dito anteriormente, fui professora e

coordenadora do eixo integrador, portanto, esta condição precisa ser exposta e

analisada no decorrer da pesquisa, para que seja objeto de transparência e

tranqüilidade para a responsabilidade científica e social da pesquisa e dos

sujeitos/protagonistas. Assim, este segundo pressuposto torna-se fundamental

em uma pesquisa desta natureza.

O terceiro pressuposto define o objetivo ou finalidade da investigação como

uma forma de compreender os fenômenos e a formação dos que deles

participam. “Os fenômenos sociais e educativos existem, sobretudo, na mente

das pessoas e na cultura dos grupos que interagem na sociedade ou na aula, e

não podem ser compreendidos a menos que entendamos os valores e idéias

dos que neles participam” (GÓMEZ, 1998b, p. 104).

Coerente com a definição ontológica e epistemológica da pesquisa, foi

necessário identificar as formas que pudessem traduzir tais concepções em

estratégias para a busca de informações e coleta de dados, imprescindíveis à

interpretação e compreensão da realidade.

Assim, em relação à coleta de dados, Chizzotti (2006) afirma que é possível

utilizar uma “variedade de estratégias e diversidade de técnicas” em uma

pesquisa qualitativa. Associados à idéia de que os instrumentos da pesquisa

podem ser variados e diversos de acordo com o objetivo e a criatividade do
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pesquisador, foram utilizados como procedimentos para a coleta de dados:

análise documental, grupos focais e questionários de avaliação dos

sujeitos/protagonistas no processo.

Os acontecimentos anômalos e imprevistos, as variáveis ou
fatores estranhos são sempre bem-vindos, já que o objetivo
prioritário desta estratégia não é construir teorias consistentes
e organizar sua comparação, mas mergulhar na complexidade
do mundo real do caso concreto que queremos estudar, bem
como refletir sobre as observações, os registros, as
informações e as perspectivas dos envolvidos, recolhidos pelas
mais diversas técnicas (GÓMEZ, 1998b, p. 106).

O tempo, o lugar e as pessoas que participaram desta pesquisa têm,

intencionalmente, o papel de protagonistas na tecelagem de uma trama de

significados e contextos que surpreendem uma realidade em movimento, em

pleno exercício reflexivo de ir e vir, dialético, e que apresenta como foco a

pesquisa e a prática pedagógica como componente curricular do curso de

Pedagogia. O lugar escolhido foi o curso de Pedagogia da Faculdade Católica

de Uberlândia. Como disse Gómez: “[...] a investigação torna-se um estudo de

casos dentro do enfoque interpretativo, porque os acontecimentos só podem

ser interpretados completamente dentro da situação que lhes confere

significado” (1998b, p. 109).

Assim, nesse capítulo, além de fundamentar as opções metodológicas

adotadas, ainda descreverei de forma sucinta as estratégias de coleta de

dados realizadas, tais como: análise documental, grupos focais e questionários

de avaliação.
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Análise documental

No procedimento de análise documental foram utilizadas as fontes que

subsidiam a organização pedagógica e administrativa da instituição, tais como

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), Projeto Acadêmico do curso de

Pedagogia, Regimento Interno da Faculdade Católica de Uberlândia (Católica),

Orientações sobre a Pesquisa e Prática Pedagógica e seu Regimento Interno,

além de relatórios e atas de reuniões de professores, das quais se pretende

apropriar as ações institucionais sobre o Projeto da Pesquisa e Prática

Pedagógica.

Mas pouco importa sua forma, os documentos aportam
informação diretamente: os dados estão lá, resta fazer sua
triagem, criticá-los, isto é, julgar sua qualidade em função das
necessidades da pesquisa, codificá-los ou categorizá-los [...]
(LAVILLE e DIONNE, 1999, p. 167).

Vários documentos foram utilizados, nessa perspectiva, para agregar dados e

informações fundamentais à compreensão do contexto em que nos situamos

como pesquisadora e sujeitos/protagonistas.

Neste sentido, a partir desses documentos é possível verificar a definição dos

objetivos institucionais, pois, de acordo com o Plano de Desenvolvimento

Institucional (PDI), “o Projeto Político Pedagógico da Faculdade Católica de
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Uberlândia tem como objetivo criar condições para uma formação

humanística , baseada em uma visão ética e filosófica em que a transformação

pessoal e social cumpre papel importante” (p. 1, 1999, grifo nosso). Neste

cenário a Faculdade Católica de Uberlândia enquadra-se como uma instituição

de ensino superior privada, confessional, comunitária e sem fins lucrativos.

A Faculdade Católica de Uberlândia, de acordo com o projeto acadêmico do

curso de Pedagogia, surgiu da iniciativa do Bispo Diocesano da Igreja Católica

de Uberlândia, que convidou uma equipe de professores, da qual eu fiz parte,

para elaborar uma proposta de Faculdade que atendesse aos objetivos

expostos acima. Este processo, de acordo com o PDI, teve início em 1999.

Os cursos de Pedagogia, Filosofia e Geografia foram autorizados pelo

Ministério da Educação em dezembro de 2001, assim como o Credenciamento

da Instituição, que se efetivou por meio da Portaria nº 2731 de 12/12/2001.

Desta forma, a instituição começou a funcionar em 2002, o que comprova a

atualidade da temática desta tese.

O curso de Pedagogia, lugar desta pesquisa, iniciou suas atividades em 2002,

com quatro turmas, sendo duas no período matutino e duas no período

noturno. Conforme a Portaria nº 2732 de 12/12/01, o curso de Pedagogia foi

autorizado com a habilitação em Magistério dos Anos Iniciais do Ensino

Fundamental e Gestão Escolar com a condição de criação posterior, pela

instituição, do curso Normal Superior para agregar a Licenciatura,
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transformando, assim, o curso de Pedagogia apenas em Gestão Escolar. Em

setembro de 2002, o curso Normal Superior foi autorizado por meio da Portaria

nº 2758 de 25/09/02 e, em 2003, como já mencionado, os alunos tiveram que

optar pelo curso que seguiriam.

É possível identificar que a matriz curricular do curso de Pedagogia foi

adequada à Resolução do Conselho Nacional de Educação/CP nº 2/2002 de

19 de fevereiro de 2002. Esta Resolução instituiu a duração e a carga horária

dos cursos de Licenciatura, de Graduação Plena, de Formação de Professores

da Educação Básica em Nível Superior. A legislação determina o mínimo de

2800 horas para os cursos a que se destina, respeitando as seguintes

configurações:

I. 400 (quatrocentas) horas de prática como componente
curricular, vivenciadas ao longo do curso;
II. 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular
supervisionado a partir do início da segunda metade do curso;
III. 1800 (mil e oitocentas) horas de aulas para os conteúdos
curriculares de natureza científico-cultural;
IV. 200 (duzentas) horas para outras formas de atividades
acadêmico-científico-culturais.

Gostaria de ressaltar que esta Resolução pode ser compreendida como um

marco na área de formação de professores, pois amplia a jornada das horas de

prática de ensino de 300 horas como previsto na Lei de Diretrizes e Bases da

Educação (Lei n° 9.394/96) para 800 horas, distribu ídas em 400 (quatrocentas)

horas de prática como componente curricular, vivenciadas ao longo do curso e

400 (quatrocentas) horas de estágio curricular supervisionado a partir do início

da segunda metade do curso.
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Por mais que compreendamos a crítica feita a partir da referência à

epistemologia da prática (KUENZER, 2006), como já detalhado no capítulo

anterior, é necessário demarcar a mudança de paradigma na formação de

professores, explicitada neste momento por meio desta medida legal.

Neste contexto, o projeto acadêmico do curso aponta como perfil desejado:

Ao final do curso que se propõe, o profissional deverá estar
apto a exercer, com qualidade, as suas funções segundo a
proposta pedagógica, ética  e filosófica da Instituição, a ser
conhecedor do seu papel de organizador da transformação
pessoal e social , e de sua responsabilidade para com as
pessoas com as quais irá interagir. Deverá se caracterizar por
possuir uma formação humanística , de saber visualizar
problemas e soluções, de apresentar um senso ético-
profissional coerente com a proposta, um senso crítico e
reflexivo  frente aos valores dos fenômenos que afetam a
realidade.
Além disto, o egresso deverá apresentar uma competência
técnico-pedagógica que possibilitará a si mesmo, a
competência teórico-científica, sua capacidade criativa e de
investigação, seu gosto pelas artes, e literatura, o
conhecimento sobre as diversas formas de aprender. Deverá
ainda estar apto a compreender as interferências emocionais
que envolvem as diversas personalidades no ato de aprender
(PROJETO ACADÊMICO DO CURSO DE PEDAGOGIA, 1999,
p. 2, grifo nosso).

Este perfil traçado pelo curso de Pedagogia da Faculdade Católica de

Uberlândia identifica o profissional que foi idealizado. Este perfil está

relacionado à forma de organização curricular do curso, pois, em sua

justificativa, o projeto apresenta a necessidade de o curso possuir

[...] matérias que fundamentarão o saber em torno de um
arcabouço teórico, político, ético, técnico e investigatório que
possibilitarão a formação de profissionais autônomos na busca
de novos saberes e na integração entre teoria e prática
(PROJETO ACADÊMICO DO CURSO DE PEDAGOGIA, 1999,
p. 1).
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Assim, o lugar da pesquisa tem o seu perfil de formação definido, bem como

apresenta a delimitação e forma do foco: a pesquisa e prática pedagógica

como componente curricular do curso de Pedagogia.

Dessa forma, a argumentação continua com a seguinte afirmação:

A flexibilização curricular  pretende assegurar o
aprofundamento na formação básica e a opção diferenciada de
atuação profissional para atender às necessidades e interesses
dos alunos. A habilitação se fundamenta em uma estruturação
curricular, em que o aluno faz escolhas  por disciplinas
optativas. Além disso, outras modalidades de flexibilização
são propostas para a formação do pedagogo na Católica: as
atividades complementares e a disciplina Pesquisa e Prática
Pedagógica (PROJETO ACADÊMICO DO CURSO DE
PEDAGOGIA, 1999, p. 1).

De acordo com o documento, por meio das atividades complementares e do

projeto da Pesquisa e Prática Pedagógica, o aluno tem a possibilidade de

ampliar seus conhecimentos e suas atividades pedagógicas com a participação

em congressos, cursos de extensão, monitorias, estágios, dentre outras

citadas.

Em sua justificativa, o projeto acadêmico do curso apresenta o projeto da

Pesquisa e Prática pedagógica (PPP) da seguinte forma:

A interdisciplinaridade é viabilizada pela disciplina Pesquisa e
Prática Pedagógica iniciada desde o primeiro ano,
possibilitando a compreensão teórica e a busca de novas
pesquisas, o que fará do profissional um sujeito crítico,
questionador e sempre atualizado no exercício de sua
profissão (1999, p. 3).
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Ainda no projeto acadêmico do curso, existe um item denominado

“flexibilização curricular” e um subitem denominado “projeto da disciplina

Pesquisa e Prática Pedagógica”.

Na introdução do projeto é apresentada a seguinte fundamentação:

A realidade social, cultural e econômica do mundo atual – em
contínuo processo de transformação e dominado pela força
globalizante das tendências emergentes – precisa estar
envolvida pela dinâmica do conhecimento que é garantida pela
força incessante da pesquisa. Nesse contexto, a Educação
está sendo questionada em sua natureza e função social. Há
uma busca incessante de novos parâmetros de qualidade e de
novas propostas didáticas, estreitando cada vez mais as
relações entre ensino e pesquisa, entre o pesquisador e o
professor, entre o teórico e o prático (PROJETO ACADÊMICO
DO CURSO DE PEDAGOGIA, 1999, p. 4).

O projeto da PPP parece apoiar-se na concepção de pesquisa delimitada no

primeiro capítulo, em que o ato da pesquisa tem seu espaço amparado pela

presença no cotidiano das salas de aulas, na tarefa docente, no conhecimento

e nas relações estabelecidas entre professores e alunos.

A pesquisa, historicamente, foi espaço de um grupo seleto de professores, que

tiveram a oportunidade de cursarem mestrados e doutorados. Sabemos, desta

forma, que a pesquisa com o cotidiano na educação é algo recente e que ainda

não é portadora de muitos consensos.

Fomos tod@s ensinad@s, na considerada importante disciplina
Metodologia da Pesquisa, que o sujeito da pesquisa há que
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manter a indispensável neutralidade, de modo a não
contaminar os resultados de sua pesquisa. E que @ outr@ da
pesquisa é o objeto, do qual deveríamos manter uma distância
prudente, a fim de garantir a objetividade na relação sujeito-
objeto (GARCIA, 2003a, p. 197, grafia da autora).

Esses conceitos e “verdades” foram substituídos ou modificados por outras

formas de ver e enxergar o mundo da pesquisa, principalmente no campo

educacional. Pois, como Demo (2000) reitera, os sujeitos e objetos interagem,

completam-se, complementam-se, fazem parte e convivem em um contexto de

pesquisa.

Nesse processo de pesquisa que, cumprindo o que deveria ser
esperado de uma pesquisa que se prezasse, é mutante, gera
insegurança e provoca incertezas, revela o insuspeitado,
desconcerta com a revelação de acasos, algumas vezes
confirma pistas, outras as destrói, nos incita a garimpar para
então se mostrar, cobra humildade, coragem, perseverança,
dedicação, mas devolve a alegria da descoberta, da
aprendizagem, da co-aprendizagem. E já não podemos
denominar esse processo de investigação de pesquisa do
cotidiano, ou pesquisa no cotidiano, mas finalmente de
pesquisa com o cotidiano [...] (GARCIA, 2003a, p. 205).

Definir a concepção de pesquisa, como foi feito no capítulo anterior, produz

maior determinação para clarear as ações e atitudes que foram tomadas no

desenvolvimento deste processo de elaboração da tese, além de propiciar a

compreensão da raiz do foco, tendo a pesquisa e a prática pedagógica como

componente curricular do curso. O Projeto da PPP diz:

Nesse sentido, o ponto de convergência do curso situa-se nas
atividades de “Pesquisa e Prática Pedagógica” (PPP) – que
tem como propósito, realizar a síntese dos demais conteúdos
curriculares, articulando teoria e prática em projetos coletivos
quando a pesquisa torna-se uma força pedagógica que
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alimenta o caráter inovador da Educação, no âmbito escolar e
nas áreas emergentes do campo educacional (1999, p. 4).

Assim, termina a introdução, “as competências desenvolvidas na PPP, visam à

articulação entre saber acadêmico, pesquisa e prática pedagógica” (1999, p. 4).

Ou seja, enquanto princípio, o projeto da PPP define claramente qual a sua

finalidade ou propósito: articular a teoria e a prática. Resta perceber, na fala

dos autores/atores se isto foi possível e de que forma.

No Regimento Interno da Pesquisa e Prática Pedagógica, são apresentados os

objetivos e finalidades da mesma:

Artigo 4º - A disciplina Pesquisa e Prática Pedagógica tem
como finalidade promover a articulação entre a teoria e a
prática  na vivência dos vários momentos da realidade
educativa , constituindo-se como o eixo integrador dos
cursos , tendo como objetivos:
I – Oportunizar a prática dos alunos na realidade social,
portanto em instituições escolares e não-escolares;
II – Suscitar momentos de reflexão avaliativa constantes sobre
os efeitos da ação na prática pedagógica;
III – Possibilitar aos alunos e professores o intervir, o exercitar,
o manejar situações associadas à solução de problemas,
visando uma ação transformadora;
IV – Gerar uma atitude científica e didática do aluno e do
professor, contribuindo para que o processo de formação seja
marcado pela experiência de pesquisa;
V – Ampliar a concepção de Educação e vinculá-la ao saber
popular, ao conhecimento, ao conhecimento científico, à
cultura, à participação coletiva e à cidadania;
VI – Oportunizar a reconstrução dos saberes acadêmicos,
possibilitando um questionamento e reflexão contínuos sobre a
prática pedagógica, de um modo mais articulado (CATÓLICA,
2004, p. 1, grifo nosso).

Estes objetivos demonstram o planejamento e a intencionalidade de fazer com

que a pesquisa e a prática pedagógica fossem, de fato, o eixo articulador do

currículo. Alguns objetivos foram retirados do próprio projeto acadêmico do
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curso de Pedagogia, transformando-os em objetivos da Pesquisa e Prática

Pedagógica. Porém, isso será analisado no próximo capítulo, a partir dos

dados coletados.

Dentro do projeto ainda são, de forma teórica, determinadas as funções da

disciplina a cada ano de formação. Função enquanto princípio e objetivos, pois

o detalhamento da mesma foi construído com a equipe de professores ao longo

do processo.

A PPP I constituirá o eixo integrador dos saberes históricos,
filosóficos, políticos, tecnológicos, didáticos presentes na
prática pedagógica desenvolvida nas instituições educativas
formais e não-formais, em especial, nas organizações
comunitárias.
Por meio de uma ampla pesquisa diagnóstica, professores e
alunos procurarão desvendar as forças sociais, culturais e
políticas que têm moldado o ensino/educação e que impedem
os professores de mudar as práticas mais enraizadas. As
percepções primeiras, extraídas das aparências ou mesmo do
senso comum, começam a dar lugar às inquietações e
explicações mais pensadas, mais informadas da prática
pedagógica que se realiza na instituição escolar e nas
organizações educativas emergentes como: sindicatos,
movimentos sociais, associações profissionais e de moradores,
instituições religiosas, ONG etc., no intuito de ampliar a
concepção de Educação e vinculá-la ao saber popular, ao
conhecimento científico, à cultura, à participação coletiva, à
cidadania, dentre outros (1999, p. 5).

Em um outro documento, identificado como “Orientações sobre a disciplina

Pesquisa e Prática Pedagógica”, define-se que nesse primeiro ano os alunos

realizem uma pesquisa diagnóstica, a partir de um roteiro de observação, que

são registradas e descritas nos diários de bordo9 e produzem, ao final do ano

letivo, um Relatório da pesquisa diagnóstica realizada. Uma perspectiva

                                                          
9 O Diário de Bordo é um instrumento utilizado para registro dos dados colhidos no trabalho de
campo, enriquecido e complementado com a análise reflexiva que inclui atitudes, ações e
conversas do estudante com os participantes (REIS e CARDOSO, 2004, p. 1).
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apontada pelo projeto é de que os alunos, nesse primeiro momento podem

realizar o trabalho em espaços não-escolares.

Esta amplitude caracteriza-se, nesse primeiro ano, como o desvelamento da

realidade em que se propõe a busca do olhar investigativo do profissional que

se quer formar.

[...] feito com rigor metódico, a leitura do mundo que se funda
na possibilidade que mulheres e homens ao longo da longa
história criaram de inteligir a concretude e de comunicar o
inteligido se constitui como fator indiscutível de aprimoramento
da linguagem (FREIRE, 2000, p. 42).

Esse primeiro ano consiste, assim, em possibilitar uma leitura de mundo

baseada na observação científica, na coleta de dados e na análise documental.

Conhecer a realidade, ler o mundo e contextualizar a prática educativa se

apresentam como as aprendizagens desse primeiro momento do curso.

No segundo ano de formação, a PPP II visa, prioritariamente, a iniciação à

pesquisa educacional e ao ensino. De acordo com o Projeto da PPP:

As instituições de natureza pedagógica – escolar e não-escolar
– apresentam uma realidade viva, atraente, multifacetada e, em
geral, contraditória, o que a faz provocativa e infinitamente
potencializadora de novas indagações, reflexões e
conhecimentos. Ao aluno será exigida a atitude científica e
didática, o que faz com que sua formação seja marcada pela
experiência de pesquisa.
A dinâmica das interações que se estabelecem entre

professores e alunos com a prática pedagógica a partir de
conhecimentos, habilidades e valores relativos à educação
básica (conteúdos curriculares; aspectos didáticos,
pedagógicos, tecnológicos; gestão educacional, relação
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educação e trabalho), resulta na compreensão e
problematização da prática pedagógica observada.
As modalidades de pesquisa – quantitativa e qualitativa –

oferecerão instrumentos para os alunos buscarem informações
sobre o objeto de estudo, recorrendo às teorias já existentes,
disponíveis nos livros, revistas, relatos de pesquisa, artigos de
jornais, banco de dados eletrônico etc. Poderão, ainda, buscar
informações onde os fatos estão ocorrendo e sendo vividos
pelas pessoas. Para isso, poderão ser formulados
questionários, roteiros de entrevista, fichas de observação,
registro de acontecimentos, levantamento de informações em
fichários, arquivos etc., assim como visitas a órgãos ligados ao
estudo. Especialistas poderão ser consultados. Usuários
poderão ser ouvidos. Esses instrumentos/estratégias não são
exclusivos, mas completam-se na resolução de situações
problemas (1999, p. 6).

Sendo assim, neste segundo ano (2003), de acordo com o documento de

Orientações, a proposta é que professores e alunos, mediatizados por uma

realidade escolar, elaborem um projeto de pesquisa-ação, buscando a possível

contribuição na realidade educacional, tendo-a como objeto do estudo. Por

isso, os alunos constroem um projeto baseado no diagnóstico da realidade,

com uma proposta de intervenção e avaliação a ser executada no ano

subseqüente.

Este segundo ano, a meu ver é o cerne do Projeto, pois neste momento é que

a experiência da pesquisa desabrocha. No primeiro ano, os alunos iniciam a

aprendizagem neste processo científico e, no segundo, com a experiência

acumulada, participam de todas as etapas de uma pesquisa-ação.

De acordo com Barbier (2002), esta forma de pesquisa-ação é considerada

antiga, ou, em outras palavras, apenas uma metodologia experimental para a

ação. Porém, baseado em Lessard-Hébert (1991) apud Barbier (2002), a

pesquisa-ação realizada tem como inspiração o ciclo em espiral, de forma
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ordenada, em seis fases. A primeira é onde acontece a exploração e análise da

experiência durante a qual o estudante prepara o seu projeto de estágio ou de

intervenção. Ou seja, o momento do diagnóstico. A segunda é a do enunciado

do problema de pesquisa. A partir do diagnóstico feito, o aluno identifica um

problema no campo. A terceira fase é a do planejamento do projeto. O aluno

elabora o projeto em si, seguindo um roteiro de organização que compreende

os passos anteriores, além de: justificativa, objetivos, ações, avaliação. A

quarta fase é a da realização do projeto que ocorre na PPP III, em uma

perspectiva de reflexão na ação e sobre a ação (SCHÖN, 1995). A quinta fase

é a da apresentação e análise dos dados, feita por meio de um Relatório

produzido ao final do ano, seguida de uma apresentação no Seminário de

Pesquisa e Prática Pedagógica. E, por fim, a sexta fase, em que são

apresentadas as interpretações e conclusões do trabalho, é realizada por meio

da elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), no último ano da

formação: “[o estudante] aprende com tal método [pesquisa-ação] o rigor

metodológico, o respeito dos itens a tratar, aprende a negociar com seu

orientador de pesquisa, o registro dos dados, o relatório escrito e

circunstanciado” (BARBIER, 2002, p. 40).

Neste sentido, as atividades da PPP III centram-se na realização da quarta e

da quinta fase da pesquisa-ação. Conforme o Projeto de PPP:

A PPP III deve oportunizar a prática dos alunos na realidade
social. Utilizando a metodologia da investigação-ação, na qual
o aluno interfere no próprio terreno da pesquisa, analisando as
conseqüências de sua ação e produzindo efeitos diretos sobre
a prática. Essa é a etapa em que a criatividade e originalidade
devem ser exercitadas através de uma reflexão coletiva sobre
as situações problemáticas, possibilitando aos alunos e
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professores o intervir, o exercitar, o manejar situações
associadas à solução de problemas, visando uma ação
transformadora. [...] Nessa etapa do trabalho, deve haver uma
preocupação de suscitar momentos de reflexão avaliativa
constantes sobre os efeitos da ação na prática pedagógica, de
modo a permitir a análise da validade das hipóteses iniciais e
da eficácia da estratégia de ação para a resolução da situação
problema. Essa reflexão pode dar origem à elaboração de um
novo plano de ação.
O registro detalhado do processo desenvolvido e das reflexões
feitas por professores e alunos é decisivo para a apresentação
ao grande grupo do trabalho desenvolvido e das conclusões a
que se chegou, oportunizando as sugestões dos demais
membros do grupo/classe para o aperfeiçoamento daquele
trabalho (1999, p. 6).

Os projetos de pesquisa-ação, dessa forma, podem facilitar a convergência dos

diferentes domínios disciplinares, enfatizando o papel do profissional da

educação nas instituições escolares. A PPP III desenvolve-se, segundo o

documento, no âmbito da mais realística prática pedagógica e permite ao aluno

fazer experiências, cometer erros, tomar consciência deles e tentar de novo, de

modo diferente.

A consciência do mundo, que viabiliza a consciência de mim,
inviabiliza a imutabilidade do mundo. A consciência do mundo
e a consciência de mim me fazem um ser não apenas no
mundo, mas com o mundo e com os outros. Um ser capaz de
intervir no mundo e não só de a ele se adaptar. É neste sentido
que mulheres e homens interferem no mundo enquanto os
outros animais apenas mexem nele. É por isso que não apenas
temos história, mas fazemos a história que igualmente nos faz
e que nos torna, portanto, históricos (FREIRE, 2000, p. 40).

No terceiro ano, de acordo com o documento, o aluno experiencia o mundo

concreto, busca ser agente do processo e, também, contribuir, de alguma

forma, para a realidade que participa. Neste momento, a prática impõe o seu

ritmo e dá significado aos vários saberes trabalhados ao longo da formação.

Desta forma, a prática é vista como fonte de conhecimento, como
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possibilitadora de uma formação que dê conta da complexidade do fenômeno

educativo.

 No último ano de formação, a PPP IV, de acordo com o documento analisado,

deve oportunizar a reconstrução dos saberes acadêmicos, possibilitando um

questionamento e reflexão contínuos sobre a pesquisa e a prática pedagógica,

de um modo mais articulado, produzindo, assim, a síntese da formação inicial.

A PPP IV deve oportunizar a reconstrução dos saberes
acadêmicos, possibilitando um questionamento e reflexão
contínuos sobre a prática pedagógica,  de um modo mais
articulado. Para tal, as experiências propiciadas pelas
modalidades anteriores de pesquisa e prática pedagógica,
serão sistematizadas e sintetizadas no Trabalho de Conclusão
de Curso (TCC). Este procedimento objetiva também a
socialização de idéias e experiências que serão submetidas à
discussão, à crítica, à apreciação ou ao aperfeiçoamento dessa
forma de construção do conhecimento pedagógico.
A orientação, acompanhamento e avaliação da produção do
TCC deve levar em conta a concepção de ciência, como um
conjunto de conhecimentos e como método de explorar o
desconhecido, que busca soluções para os problemas
principais da maioria da população. Nesse sentido, a prática
pedagógica diagnosticada, investigada e redimensionada, de
forma crítica e reflexiva, deve apresentar-se politicamente
compromissada com os destinos da educação de toda
população. Os alunos, autores de seu próprio saber , têm
oportunidade de sistematizar novos raciocínios, novas formas
de pensar, de compreender, de agir e equacionar problemas,
aproximando a teoria da prática, o pensamento da ação, o
mental do manual, o professor do investigador (PROJETO
ACADÊMICO DO CURSO DE PEDAGOGIA, 1999, p. 7, grifo
nosso).

Para tal, as experiências propiciadas pelas modalidades anteriores de pesquisa

e prática pedagógica são sistematizadas e sintetizadas no Trabalho de

Conclusão de Curso (TCC). Este trabalho objetiva, também, a socialização de

idéias e experiências que serão submetidas à discussão, à crítica, à apreciação

ou ao aperfeiçoamento dessa forma de construção do conhecimento
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pedagógico, finalizando a sexta etapa de um procedimento de pesquisa-ação,

conforme Barbier (ANO) propõem.

A leitura crítica do mundo é um que-fazer pedagógico-político
indicotomizável do que-fazer político-pedagógico, isto é, da
ação política que envolve a organização dos grupos e das
classes populares para intervir na reinvenção da sociedade
(FREIRE, 2000, p. 42).

Na PPP IV, de acordo com o documento de “Orientações da disciplina

Pesquisa e Prática Pedagógica”, os alunos produzem um Memorial Reflexivo,

que tem como fio condutor a seguinte questão: Qual o significado de processos

educativos vivenciados antes e durante a formação inicial que contribuirão para

a ação de futuros profissionais? Assim, são traçados como objetivos:

Fazer uma reflexão sobre as experiências vivenciadas ao longo
da história de vida dos formandos, identificando
representações e significados que são traduzidos na prática do
futuro profissional; identificar situações importantes para o
processo de formação inicial do profissional da educação;
propor mudanças significativas individual e coletivamente, a
partir da comparação entre a vida escolar e a fundamentação
teórico-prática da formação inicial; descrever as formas de
pesquisa utilizadas durante o curso, apontando o objetivo a
cada ano (CATÓLICA, 2004, p.1).

A partir destes objetivos, existe um roteiro de elaboração do Memorial

Reflexivo, última etapa da disciplina, em que várias reflexões são feitas desde

a trajetória de vida escolar, a vivência da pesquisa, o currículo do curso, as

pessoas que fizeram parte desta jornada e, assim, os alunos realizam um

exercício reflexivo sobre a sua história e as conseqüências do vivido nas

opções e escolhas metodológicas.
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Para a realização da Pesquisa e Prática Pedagógica foram criados vários

instrumentos para a sua organização e funcionamento.

Ao entrar no curso de Pedagogia o professor já conhece minimamente o

projeto da disciplina e destina uma hora por semana para o envolvimento com

os alunos do curso por meio de orientações de todo o processo da pesquisa e

da sua relação com a realidade.

Os professores envolvidos no trabalho de orientação dos alunos na Pesquisa e

Prática Pedagógica trabalham com um grupo de, em média, 20 alunos. Para

dar suporte a estas ações e buscar o aprimoramento, construção e reflexão do

projeto acadêmico do curso, o coordenador do curso e a coordenadora da

Pesquisa e Prática Pedagógica, realizam reuniões periódicas10 com os

professores para discussão e encaminhamento das ações.

Os professores da disciplina PPP que assumem a carga horária teórica e, por

conseguinte, as aulas relativas à ela, são chamados de supervisores. Assim,

desde 2003, foi montado um organograma para entendimento das relações e

papel de cada um dos atores na disciplina. O organograma circular, de acordo

com a justificativa do documento, pretende demonstrar uma realidade não

linear e interdependente, em que cada um tem papel conectivo para a

realização das ações de Pesquisa e Prática Pedagógica.

                                                          
10 No ano de 2002 os professores tinham reuniões quinzenais ou mensais. Em 2003, as
reuniões foram mensais. Em 2004, 2005 e 2006 as reuniões foram realizadas de acordo com a
necessidade.
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De acordo com o Regimento Interno, o professor coordenador é responsável

por: coordenar as ações e o trabalho dos professores supervisores e

orientadores junto ao grupo de alunos; organizar a infra-estrutura para

apresentação do Seminário de Pesquisa e Prática Pedagógica no final de cada

ano letivo; comparecer ao campo, quando solicitado pelo professor supervisor

e/ou orientador; convocar reuniões com professores e alunos; estabelecer

contato com as coordenações dos cursos, diretoria acadêmica e geral. Estas

atribuições foram desenvolvidas por mim, durante o período da pesquisa.

Os professores supervisores têm como função: fornecer embasamento teórico

para a realização da pesquisa e da prática pedagógica; orientar na construção,

execução e análise dos instrumentos utilizados na pesquisa e na prática; definir

o conteúdo e a forma de apresentação do relatório ou projeto da disciplina no

Seminário de Pesquisa e Prática Pedagógica; acompanhar o trabalho dos

S
upervisores:professores

da disciplina P
P

P

O
rientadores:

professores das
disciplinas do curso

A
lunos

Coordenação da
disciplina e do
curso
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professores orientadores junto a seu grupo de alunos; comparecer à instituição-

campo sob sua responsabilidade; ministrar as aulas teóricas da disciplina

Pesquisa e Prática Pedagógica; receber e assinar, ao final do ano, o Registro

de Atividades11 de Pesquisa e Prática Pedagógica; orientar o trabalho dos

monitores da disciplina Pesquisa e Prática Pedagógica; contribuir para o

planejamento do Seminário de Pesquisa e Prática Pedagógica; planejar

reuniões informativas para os professores orientadores.

Em 2002 eu era a professora supervisora, em 2003 éramos duas professoras-

supervisoras e, em 2005 e 2006 contávamos com seis professores na equipe

de PPP e cinco monitoras. Foi realizada uma seleção para identificar os alunos

que tinham o perfil esperado, assim como uma formação específica sobre os

princípios do Projeto da PPP e as ações para adequação das expectativas,

necessidades e possibilidades.

São atribuições do professor orientador: orientar o grupo de alunos sob a sua

responsabilidade na condução dos trabalhos da disciplina Pesquisa e Prática

Pedagógica; construir com os alunos orientandos os instrumentos necessários

para a coleta de dados na instituição-campo; instruir os alunos sobre o

comportamento ético dentro e fora da instituição-campo; estabelecer contato

com as instituições-campo; reunir-se com os alunos sob sua orientação, nos

horários determinados pela coordenação; fazer o registro de presença dos

alunos, preenchendo o registro das orientações da Pesquisa e Prática

                                                          
11 Os alunos possuem um documento denominado Registro de Atividades de PPP, em que são
descritas, sinteticamente, as atividades realizadas no campo e a carga horária praticada.
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Pedagógica até o dia 20 de cada mês; orientar os encaminhamentos nas

instituições-campo; acompanhar o Diário de Bordo para tomar conhecimento

das ações desenvolvidas nas instituições-campo; orientar a elaboração e

escrita dos produtos finais produzidos na disciplina Pesquisa e Prática

Pedagógica; solicitar o cronograma de trabalho dos alunos sob a sua

orientação.

Os alunos também têm suas atribuições definidas no Regimento Interno da

PPP: possuir disponibilidade de horas extra, carga horária de aula dos cursos

para realização do trabalho nas instituições-campo; apresentar o cronograma

de trabalho; comparecer às reuniões marcadas pelo professor orientador;

identificar-se junto à instituição onde realizará o trabalho, como aluno(a) da

Faculdade Católica de Uberlândia; assinar termo de compromisso com a

instituição-campo quando solicitado; justificar suas faltas, com antecedência,

ao responsável no campo e ao professor orientador; cumprir as normas

disciplinares da instituição-campo e preservar o sigilo das informações; ao

término do ano letivo, apresentar ao responsável pela instituição, os resultados

do trabalho; controlar o total de horas práticas necessárias anualmente; realizar

a exposição do relatório ou projeto para a comunidade no Seminário de

Pesquisa e Prática Pedagógica; dar a devolutiva do trabalho à instituição-

campo; apresentar o Registro de Atividades com todos os dados preenchidos;

registrar todo o procedimento da pesquisa no Diário de Bordo; cumprir as

atribuições do Regimento Interno da Faculdade Católica de Uberlândia.
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A partir da aprovação do Regimento pelo Colegiado de Curso, em meados de

2005, a equipe de PPP, composta pelos professores supervisores,

coordenação e monitores pôde sistematizar melhor o trabalho para

acompanhar e desenvolver aspectos “em construção” da disciplina.

Planejou-se, desde 2002, o Seminário da Pesquisa e Prática Pedagógica,

como já citado em alguns momentos anteriores, em que os alunos fazem a

comunicação de seus trabalhos desenvolvidos ao longo de cada ano letivo. Ou

seja: no primeiro ano apresentam o relatório da pesquisa diagnóstica; no

segundo ano, o projeto de pesquisa-ação; no terceiro ano, o relatório das

ações executadas; e, por fim, no último, o trabalho de conclusão de curso

(TCC) sob a forma de um memorial reflexivo, que representa um momento de

troca entre todos os participantes da disciplina: alunos, professores e

instituição-campo.

Os alunos são avaliados por uma banca composta por três professores, que

consideram o percurso, a trajetória de cada um, a investigação realizada, os

procedimentos adotados e, por fim, fazem as considerações/avaliação sobre a

elaboração do trabalho de pesquisa realizado.

Como já explicitado, o projeto da Pesquisa e Prática Pedagógica não retratou o

detalhamento de sua execução, pois cuidou apenas do princípio e da

fundamentação teórica da mesma enquanto componente curricular do curso.

Assim, as ações foram construídas em processo, de acordo com demanda e
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objetivos propostos. Dessa forma, pode-se perceber um processo de

construção coletiva em que vários foram os parceiros de aprendizagem para

concretizá-lo. As “vozes” destes protagonistas foram ouvidas por meio de

estratégias que conseguiram articular, os professores que ajudaram na

construção do projeto e os alunos que vivenciaram a primeira experiência, a

primeira turma formada por este projeto acadêmico do curso de Pedagogia.

Grupos focais

Como o locus da pesquisa é o curso de Pedagogia da Católica, que tem como

foco a pesquisa e prática Pedagógica como componente curricular, Projeto do

qual fui coordenadora, faz-se necessário, em alguns momentos, que eu retorne

ao meu papel ora como pesquisadora ora como protagonista. Este movimento

não é simples, mas faz parte da riqueza de uma pesquisa qualitativa, na qual

uma realidade complexa exige clareza sobre as interferências que lhe são

impostas.

A estratégia interpretativista em educação suporá mergulhar no
ambiente natural da escola e da aula e indagar, observando,
interrogando, comparando, os fatores que intervém – e sua
influência relativa na determinação e no desenvolvimento dos
problemas que aparecem – nesta realidade (GÓMEZ, 1998b, p.
107).

A opção do grupo focal como procedimento de coleta de dados foi feita por

compreender as múltiplas possibilidades desta técnica para os objetivos da

pesquisa. Para Morgan e Krueger (1993) apud Gatti (2005, p. 9),
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[...] a pesquisa com grupos focais tem por objetivo captar, a
partir das trocas realizadas no grupo, conceitos, sentimentos,
atitudes, crenças, experiências e reações, de um modo que
não seria possível com outros métodos [...] permite fazer
emergir uma multiplicidade de pontos de vista e processos
emocionais, pelo próprio contexto de interação criado,
permitindo a captação de significados que, com outros meios,
poderiam ser difíceis de se manifestar.

Em outras palavras, a técnica do grupo focal em uma abordagem qualitativa

configura-se como não-diretiva, cujo resultado visa o acompanhamento da

discussão de um grupo de pessoas. Nessa técnica, o mais importante é a

interação que se estabelece entre os participantes. O facilitador da discussão

propicia, incentiva os participantes a falarem abertamente sobre o tema

desejado.

A partir desta opção, outra se fez necessária: quem seriam os sujeitos para o

grupo focal? Os alunos ou os professores? Para esta definição, foi necessário

resgatar o objetivo da realização da técnica: flagrar como os

sujeitos/protagonistas estavam vivenciando a pesquisa e prática pedagógica no

curso de Pedagogia. Neste contexto, os alunos foram convidados para

participar desta “conversa acadêmica”.

A próxima etapa, após a escolha dos participantes, foi o planejamento

detalhado das sessões, pois como considera Gatti (2005), por ser uma técnica

que produz a interação entre as pessoas, sua utilização requer alguns cuidados

metodológicos.
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De acordo com o planejamento feito, alguns aspectos foram fundamentais para

o funcionamento dos grupos focais. Em primeiro lugar, a definição clara e

sucinta do objetivo da pesquisa para que pesquisador e protagonistas possam

ter a visão do todo; e, na seqüência: a constituição dos grupos determinada

pelo objetivo da pesquisa e realidade dos protagonistas; o planejamento de um

cronograma para as etapas do trabalho, incluindo a elaboração do próprio

planejamento, a condução das sessões e a análise dos dados; a definição do

tamanho do grupo, de sua composição e dos critérios de seleção dos

participantes; a elaboração do roteiro do grupo focal, com a definição de seu

conteúdo para análise da orientadora e pré-teste na primeira sessão; a seleção

do local e coleta de dados, definição dos recursos humanos e materiais

necessários a cada sessão, bem como a elaboração de um instrumento para

traçar o perfil dos protagonistas para apoiar a análise das sessões; e, por fim, o

convite aos participantes, uma etapa importante do processo, que tanto pode

esvaziar o grupo quanto fazer, de fato, com que ele aconteça.

Em 2004, data do início da coleta de dados da pesquisa, havia três turmas do

curso de Pedagogia, uma no período matutino e duas no período noturno,

totalizando 97 estudantes. Assim, definimos que seria feito um grupo focal por

turma, sendo assim, três grupos focais.

Os grupos focais foram realizados durante os meses de novembro e dezembro

de 2004, em salas de aula da Faculdade Católica de Uberlândia, visando

favorecer a interação entre os participantes. As salas foram preparadas

previamente com cadeiras em volta de uma mesa e três gravadores para
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registrar as discussões. No início das sessões, a pesquisadora tratava de

esclarecer o objetivo do encontro com uma breve explanação, agradecendo a

presença e contribuição de cada uma. Na ocasião houve explicações e

esclarecimentos dos seguintes pontos: como foram selecionados os

participantes; sobre o uso de gravadores e o sigilo das informações obtidas; o

estabelecimento de regras de desenvolvimento do grupo focal, como por

exemplo, a necessidade de cada membro falar na sua vez, permitindo uma boa

gravação das falas. Informou-se também aos participantes sobre a duração do

encontro e como seria desenvolvido. Enquanto aguardavam a chegada de

todas as participantes, as alunas preencheram o instrumento sobre o perfil dos

protagonistas, agregando dados à temática desenvolvida nos grupos focais. A

duração de cada grupo focal variou entre 45 minutos e 70 minutos.

Questionários de avaliação

Com os dados dos alunos coletados nos grupos focais, evidenciou-se a

necessidade de acrescentar outros registros tanto de alunos quanto de

professores neste processo. Assim, foram aplicados, em quatro momentos

diferentes, questionários de avaliação para os alunos e professores

protagonistas deste processo em que a pesquisa e a prática pedagógica se

configuram como componente curricular do curso de Pedagogia.

O primeiro momento foi no início do ano, em fevereiro de 2005. O segundo

questionário foi aplicado durante uma reunião pedagógica, realizada pela
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coordenadora do curso que teve o Projeto da PPP como pauta, ocorrida em

junho de 2005. O terceiro, com os alunos, ao final do curso, em julho de 2005.

E o quarto momento com os professores, após a minha qualificação, em

dezembro de 2006.

Para a elaboração dos questionários de avaliação dos alunos e professores

protagonistas, decidiu-se utilizar um questionário de respostas abertas. “Tal

instrumento mostra-se particularmente precioso quando o leque das repostas

possíveis é amplo ou então imprevisível, mal conhecido” (LAVILLE e DIONNE,

1999, p. 186).

O questionário dos alunos, aplicado em julho de 2005, foi elaborado e

distribuído de tal forma que eles poderiam responder em casa. Do total de 97

estudantes matriculados em 2005, 36 responderam o questionário, ou seja,

38% do total.

Em relação aos professores foram aplicados três questionários em momentos

diferentes, com o preenchimento presencial nos dois primeiros, favorecendo a

participação de todos os presentes durante a atividade proposta, o que não

traduz a totalidade dos professores. No primeiro momento de aplicação dos

questionários, fevereiro de 2005, o quadro de professores do curso de

Pedagogia contava com 30 professores e 26 responderam o questionário, ou

seja, 86,5%. No segundo momento, em junho de 2005, a equipe de

professores continuou com o mesmo número de 30 professores e 14
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responderam o questionário, 46,5%. No terceiro momento, por um opção da

pesquisadora, participaram os quatro professores da Pesquisa e da Prática

Pedagógica e outros quatro professores de áreas do conhecimento.

A partir desses instrumentos foi possível coletar os dados para obtenção desta

“visão” dos protagonistas deste processo. Sabemos que, à medida que os

dados vão sendo coletados, o pesquisador elabora sua percepção dos

protagonistas e objeto da pesquisa, deixando-se ser guiado pelas

especificidades do material selecionado. É assim que se processa o recorte de

conteúdos, pois, muitas vezes, a gama de material coletado é maior do que o

objetivo da pesquisa. A partir desse recorte, foram feitas as classificações em

categorias analíticas em um modelo misto, de acordo com os dados dos

instrumentos aplicados. Este modelo possibilitou ampliar e modificar o campo

das categorias a partir de elementos que se mostraram significativos (LAVILLE

e DIONNE, 1999). Por exemplo, a classificação dos dados identifica a maior

freqüência e hierarquiza a importância das categorizações.

A abordagem qualitativa, desta forma, apóia-se em uma categorização dos

elementos, tabulando a freqüência de todos aqueles reunidos sob um mesmo

tema central agrupando os equivalentes, além de o pesquisador deter-se nas

peculiaridades, nas singularidades que aí se expressam, do mesmo modo que

no significado de cada uma.

A ênfase em uma abordagem qualitativa privilegia, portanto, o
contexto, os processos, a subjetividade, os pequenos números,
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o caso único. Criticando o paradigma positivista se faz vir à
tona o modelo que enfatiza uma concepção crítica da realidade
e a possibilidade de agir sobre ela, transformando-a
(ABRAMOWICZ, 1996, p. 56).

Para este tratamento dos dados utilizamos tanto a abordagem qualitativa

quanto a abordagem quantitativa, pois

Parece-nos artificial a discussão sobre a prevalência da
pesquisa quantitativa ou da qualitativa, pois ambas são
necessárias e não prescindem do rigor científico para utilizá-
las. Pensamos ser impossível, praticamente, separar as
abordagens quantitativa e qualitativa. Os números nada
significarão se não tiverem como pano de fundo a realidade
contextual que buscam expressar. Por sua vez é impossível
pensar no enfoque qualitativo sem sequer alguma nuance
quantificadora (ABRAMOWICZ, 1996, p. 58).

Assim, para a eleição das categorias de análise, os dados foram mensurados

pela freqüência em que apareceram, enquanto que o sentido e o significado de

tais respostas também foram analisados.

Após esse recorte e categorização feitos, a triangulação foi o procedimento

metodológico mais adequado para a comparação de fontes e informações.

“Seu objetivo é provocar a troca de pareceres ou a comparação de registros ou

informações. Comparar as diferentes perspectivas dos diversos agentes com

as quais se interpretam os acontecimentos [...]” (GÓMEZ, 1998b, p. 109).

Assim, não se limita à confrontação das informações entre os participantes ou

a busca de coerência estrutural de dados, mas, sobretudo à triangulação
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metodológica que confronta, por exemplo, os dados recolhidos por

questionários com os dados obtidos por grupos focais ou análise documental,

entre outros, e envereda pela triangulação teórica (ABRAMOWICZ, 1999). A

triangulação teórica para Estrela e Nóvoa (1993)

[...] cruza coleta e análise de dados orientadas por pontos de
vista teóricos diversos, terminando numa síntese
correspondente a uma nova explicação que ultrapassa as
anteriores (contraditórias e insuficientes) e integra todos os
dados, resolvendo as incoerências, oposições e contradições.
(p .42).

Estes procedimentos metodológicos adotados visam disponibilizar a

credibilidade necessária à investigação, em um enfoque interpretativo, em que

“a comparação permanente das indagações, das inferências provisórias e das

hipóteses de trabalho vão aparecendo como fruto da reflexão, do debate e da

comparação” (GÓMEZ, 1998b, p. 113).

Assim, voltando ao início do capítulo, a busca da coerência desta pesquisa se

faz por meio de uma busca de relações entre os princípios, o enfoque, os

procedimentos e as técnicas adotadas para o alcance dos objetivos da

pesquisadora, em uma perspectiva crítica, que contribua, de fato, para uma

possibilidade de busca de um currículo integrado que tenha a pesquisa e

prática pedagógica como componentes:

Os futuros praticantes da pesquisa crítica devem levar em
conta toda essa dinâmica crucial no seu trabalho para ajudar a
criar um mundo mais justo, democrático e igualitário. O domínio
da crítica deve alcançar seu potencial em antever. [...] engajar



120

no mundo árduo do trabalho e pesquisa necessários para uma
práxis mais crítica e próxima de sua realização (KINCHELOE e
MCLAREN, 2000, p. 32).

Mas essa é uma tarefa complexa, de pesquisa, que pretende ser

compromissada com uma atitude frente ao mundo, atitude de mudança, de

transformação da realidade. Articular esses dados coletados e tecer a trama de

significados para as análises desta tese é o tema do próximo capítulo.
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Educar é substantivamente formar.
(FREIRE, 1997, p. 37)

Estar ao mesmo tempo na condição de pesquisadora e coordenadora do

Projeto da Pesquisa e Prática Pedagógica foi prazeroso e ao mesmo tempo

desconfortante. Explicando melhor, este trabalho testemunha a dinâmica de um

processo de aprendizagem em colaboração, ou seja, o exercício reflexivo de

um grupo de professoras-formadoras que buscou uma possibilidade de

trabalho mais factível, capaz de reunir ao mesmo tempo interesses individuais

e coletivos e contribuir para uma real aproximação da academia à realidade.

Aqui resida talvez a ousadia dessa tese: a busca de caminhos para articular a

teoria e a prática no curso de Pedagogia. Este movimento significa acreditar na

utopia de transformar a realidade das coisas: tornar as pessoas melhores e a

sociedade mais justa. Tudo isso exige uma ressignificação do pensamento, no

sentido de que nos ensine a importância de se aprender a religar as coisas em

vez de separá-las e a relevância de saber problematizar para que possamos

encontrar as soluções mais adequadas para o mundo atual.

Nesse sentido, a análise dos dados tanto do grupo focal quanto dos

questionários de avaliação permitiu a observação de alguns aspectos muito

marcantes que, reiteradamente, surgiram ao longo do trabalho, oportunizando,

por sua significância, a reflexão sobre o Projeto da Pesquisa e Prática

Pedagógica do curso de Pedagogia da Faculdade Católica de Uberlândia.
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As categorias de análise identificadas no desenrolar de nossa investigação

mereceram uma análise teórica inicial, a aplicação de instrumentos para a

coleta de informações e, posteriormente, a explicação dos mesmos à luz das

construções teóricas com toda a riqueza e originalidade que os depoimentos,

destacados pela abordagem qualitativa, permitiram. As “falas” e registros de

nossos atores/autores iluminaram nossas reflexões dando-lhes vivacidade,

dinamismo e autenticidade.

A partir das “falas” e registros dos alunos e professores nos grupos focais e

questionários foi possível criar/elaborar dez Quadros-síntese, sendo parte com

análise quantitativa e parte com análise qualitativa para análise e discussão

dos dados.

Cada aspecto, freqüente e/ou significativo, foi observado ao longo das

questões colocadas para a eleição das categorias de análise, surgindo alguns

fatores de relevância para dar consistência ao trabalho qualitativo. A opção da

pesquisadora, a partir desta categorização, foi por quatro categorias que

compreendem a discussão e riqueza de dados apontados pelos autores/atores

da pesquisa.

As quatro categorias foram: a formação inicial, a prática pedagógica, a

pesquisa e a articulação entre a prática pedagógica e a pesquisa. Antes de

analisarmos estas categorias, apresentaremos um breve perfil das alunas e

descreveremos os procedimentos utilizados.



123

As alunas/o em cena: descrição do perfil

Nos anos de 2004 e 2005, o número de alunos matriculados no curso de

Pedagogia não foi alterado. Eram 97 estudantes, sendo 96 mulheres e apenas

um homem no curso de Pedagogia da Faculdade Católica de Uberlândia.

O primeiro trabalho de coleta de dados foi realizado em novembro e dezembro

de 2004 por meio de grupos focais. As três sessões de grupo focal totalizaram

a participação de 16 alunas/o, que preencheram um questionário, que permitiu

traçar o seguinte perfil: 37,5% entre 21 e 31 anos, 37,5% de 32 a 42 anos e

25% acima de 42 anos. Estes dados apontam as características desta clientela,

que se configura como pessoas que já concluíram o Ensino Médio há algum

tempo e esperavam uma oportunidade para ingressarem em um curso

superior. Metade desta população fez o curso de Magistério de 2° Grau,

formação que habilita o professor dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

Em relação à atividade profissional atual, 37,5% das alunas/o são professoras,

25% coordenadoras ou diretoras de escola, e o restante compreende auxiliares

administrativos, estudantes e contato publicitário.
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Destacam-se, desse perfil, dois pontos importantes: o primeiro refere-se ao

nível de formação das alunas/o, 50% já havia cursado o Magistério de 2º Grau,

curso de formação de professores e, o segundo, que 62,5% das alunas/o

exerciam alguma função na área da educação, como por exemplo, de

professoras, coordenadoras e diretora de escola. Estes dois pontos, a meu ver,

caracterizam o perfil como alunas/o que já tinham um envolvimento e certos

saberes relativos ao fazer e ser pedagógico.

Os procedimentos utilizados para a coleta de dados das alunas/o

Os grupos focais foram realizados em três encontros no ano de 2004,

totalizando 16 participantes. Para identificar os protagonistas dos grupos focais

foram utilizados nomes de árvores da flora brasileira, já que foi possível dar

significado e identidade na aplicação desse procedimento de pesquisa.

As alunas/o também participaram respondendo a um questionário de avaliação,

aplicado em julho de 2005. No questionário de avaliação não havia

identificação, portanto, foi atribuído um número para cada um, sendo este

questionário elaborado e distribuído de tal forma que elas poderiam responder

em casa. O questionário era composto de uma questão aberta de caráter

problematizador: “ao final do curso, como você avalia o projeto da disciplina

pesquisa e prática pedagógica na sua formação inicial? Descreva os pontos

positivos e os pontos negativos”. Dos 97 estudantes matriculados em 2005,

apenas 36 responderam ao questionário, ou seja, 38% do total.
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Os procedimentos utilizados para a coleta de dados dos professores

Os professores responderam três questionários em momentos diferentes. Os

dois primeiros foram presenciais, dentro da própria instituição e, o terceiro, foi

encaminhado via e-mail e respondido pelos professores. Nos questionários

presenciais não havia espaço para identificação, o que determinou a atribuição

de números para cada um. Já com o terceiro questionário, foi possível, da

mesma forma que o grupo focal com as alunas/o, identificar e dar significado

aos registros dos protagonistas, portanto, foi atribuído um nome de flor para

cada professor.

O primeiro momento foi durante a III Semana de Formação dos professores:

Prosa Pedagógica, em fevereiro de 2005. Nem todos os professores participam

da Formação, mas no dia 11/02, dia da aplicação, 26 responderam o

questionário, ou seja, 86,5%. Esse primeiro questionário contou com três

questões abertas, quais sejam: Como você vê a disciplina Pesquisa e Prática

Pedagógica como eixo integrador dos cursos da Faculdade Católica de

Uberlândia? Qual a importância da Pesquisa e Prática Pedagógica para os

cursos de formação dos profissionais da educação? Que sugestões teria em

relação à disciplina Pesquisa e Prática Pedagógica?

O segundo momento aconteceu em junho de 2005, durante reunião

pedagógica do curso de Pedagogia, ocorrida em 10/06/05. A reunião do curso

ocorreu no período da tarde, o que impossibilitou o comparecimento de alguns

professores. Todos os presentes preencheram o questionário, ou seja, 14

professores responderam o questionário, 46,5% do total de professores do
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curso. Esse questionário contou com apenas uma questão aberta: Como você

vivenciou e avalia a sua participação na disciplina Pesquisa e Prática

Pedagógica? Descreva os pontos positivos e pontos negativos.

Após a minha qualificação, no terceiro momento, foi elaborado um questionário

por sugestão da Banca Examinadora com o objetivo de identificar o prescrito e

o realizado no Projeto da Pesquisa e Prática Pedagógica por parte dos

professores. Foram definidos os 4 (quatro) professores que compõem a equipe

de Pesquisa e Prática Pedagógica e 4 (quatro) de outras áreas de

conhecimento do curso. Foi enviado por e-mail, em dezembro de 2006, e com

o prazo de envio até 20 de janeiro de 2007. Todos os questionários foram

devolvidos pelos professores devidamente respondidos. Vale ressaltar que,

nesse momento, eu já não estava mais atuando na instituição, pois como já

mencionado na introdução, prestei um concurso para a Universidade Federal

de Uberlândia, na área de Didática, e tomei posse em 15 de setembro de 2006,

quando me desliguei da Católica.

O questionário contou com cinco questões que descreviam partes do Projeto

da Pesquisa e Prática Pedagógica para que as professoras pudessem refletir

sobre o planejado e o realizado.

A primeira questão discutia sobre o objetivo da PPP em "vivenciar os vários

momentos do trabalho docente, a saber: análise da realidade que gera

problematizações e projetos de pesquisa; proposição e realização de projetos

de intervenção; avaliação do percurso e resultados dos projetos." A pergunta

era direcionada ao alcance ou não de tal objetivo, ou seja, na análise do

professor a PPP conseguiu propiciar a vivência desses momentos? Por quê?



127

Na segunda questão, outro objetivo da PPP foi pontuado: articular os

conteúdos curriculares do curso de Pedagogia. Isso foi possível? Por quê?

Na terceira questão, apresentamos o projeto da PPP quando retrata que uma

das suas etapas apresenta-se como um momento em que a criatividade e

originalidade devem ser exercitadas por meio de uma reflexão coletiva sobre as

situações problemáticas, possibilitando aos alunos e professores o intervir, o

exercitar, o manejar situações associadas à solução de problemas, visando

uma ação transformadora. Perguntou-se então: Você conseguiu identificar

alguma ação transformadora em seus orientandos? De que forma? Explique.

Na quarta questão, foi citado o artigo 4º do Regimento Interno da Pesquisa e

Prática Pedagógica, que trata da finalidade e objetivos da mesma, com a

seguinte pergunta: Você avalia que estes objetivos foram cumpridos? Por quê?

E a última questão, para finalizar: a PPP conseguiu articular a teoria, a prática

e a pesquisa? Comente.

Análise e discussão dos dados

Vários foram os lugares, os tempos e as formas de aplicação dos instrumentos

da pesquisa, o que trouxe uma riqueza de dados para análise e discussão

nesse capítulo. Eleger as categorias não foi um trabalho fácil, definir o que

valorizar e o que eliminar das falas e registros obtidos talvez seja o trabalho

mais árduo de uma pesquisadora.
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Assim, elegi quatro categorias de análise: a primeira delas proposta para a

reflexão sobre as características relativas ao curso de pedagogia e o perfil de

formação do curso da Católica, denominada: formação inicial. A segunda

categoria foi pensada para realizar o diálogo sobre a prática pedagógica como

uma possibilidade de aproximação da realidade na formação do pedagogo. Na

terceira categoria, fizemos uma reflexão sobre a pesquisa enquanto princípio

transformador da formação no curso de Pedagogia. A quarta categoria, criada

para uma reflexão sobre as possibilidades de articulação entre a pesquisa e a

prática pedagógica.

Formação inicial: desafios

Para análise desta categoria, relembremos alguns impasses do curso de

Pedagogia no Brasil, que passou por várias ambivalências no que diz respeito

ao perfil do profissional, o que resultou em momentos de incertezas sobre o

mesmo. Em um primeiro momento, podia se formar o professor e o

especialista. Retira-se a formação do professor em um segundo momento e na

atualidade, formamos o professor e o pedagogo, sem as antigas habilitações. A

questão continua: qual é o perfil desse pedagogo?
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Duas críticas apontadas pelas autoras Kuenzer e Rodrigues (2006) reiteram

essas indagações da pesquisadora. A primeira delas é que as Diretrizes

Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia reduzem o pedagogo ao

professor de Educação Infantil, dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, de

Magistério em nível médio e dos cursos profissionalizantes para os técnico-

administrativos das escolas e dos sistemas de ensino.

Fecha-se a possibilidade para a formação, em outros percursos
na graduação, [...]. Ou do pedagogo do trabalho, ou do
pedagogo social, ou do pedagogo capacitado para atuar em
projetos de inclusão social, quer dos culturalmente diferentes,
quer dos portadores de necessidades especiais (KUENZER e
RODRIGUES, 2006, p.190).

Várias possibilidades poderiam ter sido abertas pelas Diretrizes Curriculares

Nacionais, pois foi amplamente discutida, porém, ao contrário de abrir

horizontes, os fechou. A meu ver, por uma questão de assegurar a formação

docente no curso de Pedagogia e eliminar os cursos Normais Superiores,

restringiu-se as possibilidades de atuação no campo da Pedagogia.

A segunda crítica apontada pelas autoras e que eu concordo, refere-se, ao

mesmo tempo, a essa restrição do foco de formação e a amplitude demasiada

do perfil a ser formado “do que resulta a ineficácia práxica da proposta, pois o

que está em tudo não está em lugar nenhum, constituindo-se desta forma uma

aberração categorial: uma totalidade vazia” (KUENZER e RODRIGUES, 2006,

p.192).
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O perfil foi ampliado porque ao mesmo tempo em que as habilitações foram

retiradas do curso, ampliou-se sobremaneira o conceito de atividade docente,

conforme artigo 4º:

Parágrafo único. As atividades docentes também
compreendem participação na organização e gestão de
sistemas e instituições de ensino, englobando:
I - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e
avaliação de tarefas próprias do setor da Educação;
II - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e
avaliação de projetos e experiências educativas não-escolares;
III - produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico
do campo educacional, em contextos escolares e não-
escolares (AUTOR, ANO, p.?).

Em uma análise preliminar, é como se todas as habilitações anteriores

(orientação educacional, supervisão educacional, inspeção escolar e direção)

fossem dissolvidas em funções, tornando o pedagogo um multi-profissional,

responsável pela docência e tudo o mais que dela faz parte.

Nesse contexto, o curso de Pedagogia da Católica sofreu as incoerências das

ações normativas relativas ao curso, pois foi elaborado e autorizado a funcionar

em meio a todas essas mudanças. Sendo assim, parece-me que para as

alunas/o, principalmente, algumas questões não ficaram muito claras em sua

formação inicial. Alguns pontos foram colocados como questionáveis, uma vez

que não apresentavam as características necessárias para o objetivo final. Ou

seja, tinham no currículo as metodologias e ao mesmo tempo não seriam

tituladas como professoras. Ilustramos com as respostas essa questão.
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TARUMÃ12: [...] Prática. Ficou faltando também um pouco da prática para se vivenciar
aquilo. Porque eu sei como ser professora, eu sei como dar aula de Ciências, de
História, mas eu não sei como dirigir uma professora, orientar... Ficou faltando um
pouquinho disto. A metodologia na visão do gestor.

JUCÁ: Pegando este gancho. Eu acho... Não é acho, este negócio de ficar achando...
Eu penso que deixou muito para última hora, sabe? [...] Então chegou agora no final
do ano, esta parte do gestor. Eu acho que trabalhou muito pouco no início do ano, no
primeiro semestre, esta parte do gestor. Então, deixou para trabalhar tudo agora,
então foi aonde que a gente, não sei, eu acho que não deu conta de captar o que, as
matérias principais para a formação de um gestor.

INGÁ: O que eu vejo de diferença na Católica é que é mais na parte docente, né?
Aquele pedagogo que conhece e que vem a questão da reflexão, da autocrítica.

Essa percepção das alunas/o em identificar conflitos na formação entre o

professor e o gestor traduz a compreensão que as mesmas têm do projeto

institucional da Católica bem como do projeto acadêmico do curso de

Pedagogia e do projeto de PPP.

Como a própria técnica assegura, o grupo focal pressupõe uma entrevista

aberta, com pontos chaves que a pesquisadora aponta na coordenação dos

trabalhos. Uma das questões apresentadas ao grupo foi se conheciam o

projeto acadêmico do curso de Pedagogia da Católica, por meio da qual

pudemos visualizar a compreensão dos alunos sobre seu curso.

Das 16 alunas/o que participaram do grupo focal, seis disseram não conhecer o

projeto acadêmico do curso (37,5%); oito disseram que conheciam o Projeto da

PPP e confundiam-no com o projeto acadêmico do curso (50%).

                                                          
12 Relembramos que atribuímos os nomes de árvores da flora brasileira às alunas/o que
participaram dos grupos focais.
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Outras falas demonstraram que as alunas/o conheciam pouco o projeto, ou que

identificavam o projeto da Católica com preocupação social e com o diálogo

como princípio.

QUARESMEIRA: Eu vi no site, é bem resumido, mas fala das matérias teórico-
filosófico-científico, um monte de hífen lá, eu até coloquei isto no meu projeto. O que
eu entendi é mais ou menos isto, né... Esta teoria, a ciência...

ANDIROBA: O que eu sei é o que está no nosso projeto, que a gente montou. Agora,
pegar o projeto da Católica mesmo, para ler, para refletir sobre isto, nunca peguei.

ANDIROBA: Da pra gente perceber sim, inclusive e a questão da Pesquisa e Prática.
Eu sei que em outras Faculdades, a prática a gente estaria fazendo no último ano.
Aqui na Católica a gente faz desde o início. Isto eu creio que vai facilitar pra gente. Às
vezes mesmo a gente tendo dificuldade de todo ano estar indo à escola.

EMBURANA: Para mim o diferencial é a pesquisa e a prática, o estágio [...] e também
o social da Faculdade. Aqui a gente se sente em casa, né? [...] Não é muito uma firma,
pelo menos eu sinto assim, sabe? O pessoal é aberto ao diálogo.

JACARANDÁ: O projeto da Católica é um projeto humanístico, visa o ser humano
social. É isto que eu percebo. E também pela fala do Dom José, quando ele fala da
Católica. O objetivo, o foco principal é atingir o ser humano. Eles falam e a gente
percebe que dentro, a interação do aluno, com o pessoal da Católica. A busca de um
ser mais aberto.

PAINEIRA: Mas o diferencial mesmo que eu pude perceber é esta questão humana
mesmo.

Nas falas das alunas/o percebe-se o quanto o conhecimento sobre o projeto

acadêmico do curso é superficial. Identifica-se, muitas vezes, um desejo

imediatista de conhecer aquilo que é o necessário e imprescindível para o seu

exercício como aluna/o. As percepções sobre o projeto institucional, projeto

acadêmico do curso e projeto da PPP se misturam transformando-se, muitas

vezes, em uma grande confusão de conceitos.
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Mas, ainda assim, as alunas/o refletem sobre a formação inicial que estão

cursando, à época, na Católica. Pontuaram o que foi mais importante na

formação, sendo que 11 alunas/o (69%) responderam que foi a articulação da

pesquisa com a prática; seis (37,5%) responderam que foi a compreensão da

importância do diálogo nas relações humanas e outras disseram sobre a

importância do curso no desvelamento de teorias.

Vale ressaltar que, nos três grupos focais realizados, uma característica

comum é que as alunas/o que iniciaram falando pontuaram a questão da

pesquisa e da prática pedagógica, apontando ser esta a principal diferenciação

na formação do curso de Pedagogia da Faculdade Católica. Como as primeiras

iniciaram assim, as demais foram concordando e acrescentando o que mais

enxergavam como importante na formação.

IMBAÚBA: Para mim, foi o estágio, desde o começo do ano. Para mim é o diferencial
mesmo da Católica. Você tem a oportunidade de vivenciar a prática desde o início do
curso, pra mim é o principal. O que me mudou.

JUCÁ: Para mim até agora o mais importante foi esta pesquisa e prática pedagógica.
Fez com que eu crescesse muito, que eu buscasse, que me instigasse, sabe?

EMBURANA: Para mim foi o relacionamento. Você nos estágios e nos próprios grupos
de estudo, você conhece a criança ou o ser humano até desde o início até a velhice.

JACARANDÁ: O que eu mais gostei é a Pesquisa e a Prática Pedagógica.
Principalmente porque eu não tinha nenhuma experiência na Educação, então no
estágio a gente aprende muita coisa, esta interação de relacionamento, a conhecer o
jeito da escola trabalhar.

Especificamente sobre o projeto da PPP, pudemos perceber que as alunas/o

avaliam que o projeto da PPP contribuiu para a produção de conhecimento

pedagógico e que possibilitou o conhecimento da realidade de uma forma

diferenciada: crítica, reflexiva, questionadora.
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IMBAÚBA: Impulsiona para você ser uma pesquisadora.

PAU-BRASIL: Por isto que está todo ano buscando, pesquisando, em cada campo
diferente para você ir além e não ficar restrito a uma só possibilidade.

ALUNA 11: O projeto da disciplina Pesquisa e Prática Pedagógica é muito rico, pois
possibilita aos alunos a articulação entre teoria e prática. As pesquisas propostas
ampliaram experiências educacionais que proporcionaram uma análise mais próxima à
realidade.

aluno 13: Como uma disciplina muito importante para a minha formação como
pedagogo pesquisador crítico e reflexivo.

ALUNA 14: Através dela possibilitou-nos a fazer reflexões críticas da prática e das
ações, com isso despertou a nossa atenção aos erros e acertos na busca da melhoria
como formadores de pessoas e de opiniões.

ALUNA 16: A disciplina Pesquisa e Prática Pedagógica contribuiu muito para a minha
formação acadêmica. Me possibilitou a questionar e refletir criticamente diante de
situações na prática educativa, possibilitou-me a buscar novos conhecimentos.

ALUNA 22: Por meio da disciplina de PPP ocorreu uma evolução do educando em
formação ao longo do curso a cada ano, foi conquistado novo espaço, a aprendizagem
evoluiu e contribuiu para a formação do profissional reflexivo, crítico e consciente de
seu papel enquanto profissional e pessoa na sociedade em que vive.

ALUNA 23: A disciplina contribuiu muito para minha formação colocando-nos frente à
realidade através do estágio que nos proporcionou desde o 1º ano.

ALUNA 15: O projeto da disciplina Pesquisa e Prática Pedagógica foi muito importante
na minha formação. Esta me proporcionou uma visão maior no processo educativo.

ALUNA 17: Como ainda não trabalho na área da educação, através dos estágios tive
uma compreensão maior sobre a realidade de uma escola.

ALUNA 26: Portanto, estou extremamente satisfeita com esta disciplina, pois
conseguiu dar a base sólida para a minha formação inicial.

Pode-se perceber a partir desses dados que as alunas/o:

a) Confundem o projeto da Católica e do curso de Pedagogia com o projeto

da PPP. Desconhecem ou conhecem muito pouco os dois primeiros,

mas tem muita propriedade sobre o projeto da PPP. Conhecem os

princípios, objetivos e a ação da mesma em sala de aula e fora dela;
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b) Avaliam, de forma geral, positivamente a inserção do projeto de PPP no

seu curso de formação inicial, indicando ser este um diferencial;

c) Indicam que o primeiro objetivo, definido no Regimento Interno da PPP,

em seu artigo 4º, inciso I, é alcançado à medida que cria condições para

a prática dos alunos na realidade social.

Quanto aos professores, eles apontam a outra visão do projeto da PPP,

identificando a grande importância para a integração das diferentes áreas do

conhecimento.

PROFESSOR 1: Possibilita a reflexão sobre o curso todo.

PROFESSOR 32: É uma possibilidade de construção de uma base comum para a
formação do educador que tem como meta a integração das diferentes áreas do
conhecimento responsáveis pela formação do ser humano integral, ou seja, pela
humanização.

PROFESSOR 40: A proposta é excelente, coerente com as discussões e experiências
que vem sendo concretizadas na área de formação de professores. Entretanto, ainda
percebo que a mesma, na prática, não se integra completamente com as demais
disciplinas.

PROFESSOR 5: Na verdade foi um dos meus primeiros contatos reflexivos nesta
área.

PROFESSOR 26: Quanto aos professores, é a oportunidade essencial para refletirmos
e aprimorarmos nossas práticas educativas [...]. Para os alunos é a oportunidade de
ampliar e instigar, desde o 1º ano, a busca individual de aprender a ser educador.

Porém, também apontam a necessidade de aperfeiçoar essa integração com

discussões mais sistematizadas da equipe de PPP com os professores.
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PROFESSOR 8: Entendo ser o caminho mais adequado conforme os propósitos
definidos pela instituição. [...] Todavia, faz-se necessário aprimorar a PPP como eixo
integrador.

PROFESSOR 19: Ainda não sabemos como fazer a integração das nossas disciplinas
específicas com a PPP.

Os professores, ainda ao responderem sobre a importância do projeto de PPP

para o curso, pontuaram questões fundamentais para nossa análise. Pois 18

(69%) professores avaliaram que a PPP tem um grande potencial de

criação/transformação e 20 (77%) disseram sobre o desafio que é articular a

teoria e a prática.

Dessa forma, torna-se possível inferir que os professores concordam

teoricamente com os princípios do projeto da PPP, da necessidade de

articulação entre a teoria e a prática, mas, ao mesmo tempo, têm muitas

preocupações com a forma em que é realizada no curso de Pedagogia.

Entendem o projeto da PPP como um desafio, como algo a ser perseguido e

conquistado.

Outras questões também foram pontuadas, tais como a possibilidade de

realizar o contato com a realidade, a ponte entre as teorias discutidas, a

provocação com problematizações reais, a vivência da pesquisa e o estímulo à

prática investigativa.

PROFESSOR 19: A PPP busca a integração das disciplinas, bem como a execução
prática das mesmas em um contexto educativo.
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PROFESSOR 21: Penso que seja fundamental para os profissionais que pretendemos
para enfrentar os desafios que ora nos atormenta embora a orientação específica para
cada curso mereça um local de destaque.

PROFESSOR 32: Vejo como uma proposta séria, que tem objetivos claros e pode
proporcionar bons resultados a curto e longo prazo.

PROFESSOR 24: Vejo uma grande contribuição principalmente como despertar para a
importância do espírito investigativo e crítico.

PROFESSOR 35: [...] A disciplina PPP propicia a efetivação dessa formação com a
participação e colaboração das demais disciplinas.

Os professores apresentam, ainda que de forma tímida, a crítica institucional

ao projeto da PPP, apontando a necessidade de que, um projeto dessa

dimensão, que movimenta todo o curso, deveria ser um projeto com incentivo e

atenção institucional e não apenas do grupo de professores. Um dos registros

elucidativos, nesse sentido, foi o da professora “Rosa13”:

Até o momento em que foi assumida como projeto da instituição a disciplina conseguiu
propiciar e garantir a vivência dos vários aspectos que compõem o trabalho docente,
pois se organizou para possibilitar aos alunos em formação um contato com a
realidade de maneira planejada e sistemática que foi desde o conhecimento da
realidade por meio da observação até a identificação de uma situação passível de
intervenção. Acredito que um projeto se concretiza quando todos os envolvidos no
processo educacional o assumem político e ideologicamente.

Para compreender essa dimensão, é fundamental descrever o processo de

mudanças, o que efetivamente ocorreu na realidade institucional vivenciada

não só pelo curso de Pedagogia, mas também pela Católica. A diretora

acadêmica da Católica, autora e inspiradora de todos os projetos acadêmicos

construídos, faleceu em fevereiro de 2004. Desde então, o grupo de

professores e coordenação pedagógica da Faculdade Católica de Uberlândia

começou a sentir dificuldades nos encaminhamentos administrativos relativos

                                                          
13 Relembramos que atribuímos os nomes de flores da flora brasileira aos professores que
participaram do questionário após a minha qualificação.
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ao projeto da PPP. Em dezembro de 2005, a coordenadora do curso de

Pedagogia, também autora e idealizadora do projeto acadêmico do curso, foi

demitida.

Estes fatos marcam a trajetória de uma instituição que iniciou com o grupo e

com uma intencionalidade que foi se modificando ao longo do tempo e das

ações tomadas pela direção geral da Católica. Isso interfere, de forma

significativa, em um projeto de formação que se pretendia diferente. Uma

questão prática modificada foi o pagamento dos professores para a orientação

dos alunos. No primeiro ano, os professores recebiam 6 horas/aula extras para

realizar esse trabalho. Do segundo ano em diante, os professores começaram

a receber uma “ajuda de custo” muito abaixo daquilo que seria o desejado.

“Rosa” complementa:

Acredito que até o momento em que se constituiu como proposta de formação da
faculdade, mesmo com todos os impasses vividos, mais se aproximou desses
objetivos [do projeto da PPP] do que se distanciou. Percebemos que em geral esses
objetivos foram materializados no sentido de buscar integrar o projeto de formação, e
possibilitar que as disciplinas e atividades fossem planejadas para desenvolver
habilidades e atitudes investigativas.

É importante observar que a visão dos professores, como construtores do

projeto de PPP, difere da visão das alunas/o que vivenciam o projeto. A visão

das alunas/o é muito idealizadora. Já visão dos professores se mostra mais

crítica, apresentando as condições de trabalho necessárias para a realização

de um projeto coletivo de formação.
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Mesmo com as diferenças apontadas, os professores, na maioria dos dados

obtidos, avaliam que o projeto da PPP busca, de fato, oportunizar a prática dos

alunos na realidade social, conforme artigo 4º, inciso I, do Regimento Interno

da PPP.

Mesmo que a questão da sua função como profissional (25% apontam a

necessidade de disciplinas mais direcionadas à habilitação em Gestão Escolar)

e condições institucionais tenham se apresentado como empecilhos, em linhas

gerais, poderia se inferir que, para os protagonistas dessa pesquisa, o que se

configura como projeto acadêmico do curso e, portanto, responsável pelo

delineamento de seu perfil é o Projeto da PPP. Para os professores, por mais

que haja clareza entre os documentos elencados, eles acreditam que o projeto

da PPP é o que traduz a característica principal do curso.

O ponto de convergência na fala dos protagonistas – professores e alunos – é

que, o primeiro objetivo da PPP, de oportunizar a inserção dos alunos na

realidade social, foi cumprido.

A prática pedagógica: perspectivas

A prática como componente curricular, vivenciada ao longo do curso, é uma

novidade da Resolução nº 02/02 do CNE/CP que amplia, como já dito, a

jornada de 300 horas de prática de ensino para 400 horas de práticas, mais

400 horas de Estagio Supervisionado.
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Vale ressaltar que o curso de Pedagogia da Católica seguiu a Resolução nº

02/02 do CNE/CP, perfazendo um total de 800 horas, sendo 400 vivenciadas

ao longo do curso e as demais 400 horas a partir da segunda metade do curso,

na forma de Estágio Supervisionado.

Esta é uma discussão em pauta nos cursos de Licenciatura, pois nas Diretrizes

Curriculares Nacionais do curso de Pedagogia, houve um retorno ao previsto

pela LDB (Lei nº 9.394/96), ou seja, uma diminuição desse quantitativo, para

300 horas para o Estágio Supervisionado. Assim, a exigência das 800 horas

ficou somente para os cursos de Licenciatura, que já tem demonstrado

dificuldades em cumpri-las.

Para Kuenzer e Rodrigues (2006), a epistemologia da prática configura-se

como uma concepção que privilegia a prática em detrimento da teoria e,

segundo as autoras, a Resolução nº 02/02 do CNE/CP traz essa ideologia.

Para elas, tal Resolução amplia sobremaneira a jornada prática em detrimento

de uma sólida fundamentação teórica dos cursos de formação de professores.

Esta é uma polêmica que não pretende encontrar respostas aqui, mas apenas

elucidá-las a partir das falas e registros das alunas/o sobre o curso em

questão.

AROEIRA: Eu não tinha a prática e fui pegando a teoria. Nos dois primeiros anos eu
não conseguia ter aquela visão. Eu não conseguia ter aquela visão da prática.

QUARESMEIRA: Realmente, você tem que ter uma prática, tanto que o PPP põe este
monte de horas para a gente estar desenvolvendo em sala de aula, mas dentro da
sala de aula com as outras disciplinas, os outros professores, eu entendi, ficou para
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mim isto, os autores que a gente estudou, tem uma relação muito forte com a prática,
não fica solto, nem uma coisa nem a outra.

ANDIROBA: Foi lá para a prática e aprendemos muitas coisas.

ALUNA 28: Quero destacar, enquanto ponto mais importante, a elaboração do projeto
no 2º ano e sua implantação na escola campo, experiência esta, riquíssima para a
nossa prática.

ALUNA 31: Possibilitou me vivenciar etapas de diagnóstico planejamento, execução e
avaliação em um espaço de tempo que permitiu-me ser aprendiz e autor
simultaneamente.

ALUNA 35: Desde o primeiro ano, já tivemos contato com a prática.

ALUNA 1: Oportunidade de refletir constantemente sobre os efeitos das nossas ações
na prática pedagógica.

ALUNA 2: Nos permitiu fazer experiências, cometer erros, tomar consciência destes
erros e tentar de novo.

ALUNA 6: Assim, como diz Paulo Freire: “O professor que pensa certo deixa
transparecer aos educandos que uma das bonitezas de nossa maneira de estar no
mundo e com o mundo, como seres históricos, é a capacidade de intervir no mundo,
conhecer o mundo.”

Historicamente, o estágio foi identificado como a parte prática dos cursos de

formação de profissionais, em contraposição à teoria. Segundo Pimenta e Lima

(2004), não é raro ouvir depoimentos como “Para mim, foi ótimo porque eu já

conhecia a prática, um pouco da prática e agora eu estou conhecendo a teoria. Então

agora eu estou juntando as duas coisas. Por já trabalhar nesta área, para mim esta

sendo ótimo, juntando a prática com a teoria” (ANDIROBA).
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No cerne dessa afirmação popular, está a constatação, no caso
da formação de professores, de que o curso nem fundamenta
teoricamente a atuação do futuro profissional nem toma a
prática como referência para a fundamentação teórica. Ou seja,
carece de teoria e de prática (PIMENTA e LIMA, 2004, p. 33).

Nesse desafio de articular a pesquisa e a prática pedagógica, “Begônia” faz

uma afirmação interessante em relação ao projeto da PPP:

A disciplina conseguiu propiciar esses momentos de vivência, pois a forma como foi
articulada durante todo o curso possibilitou o aluno a participar de todos esses
momentos, ou seja, conhecer a realidade da escola, enxergar a problemática gerada
na mesma, propor soluções para essa problemática a partir da elaboração de projetos
de intervenção e, principalmente, colocar em prática esse projeto de intervenção, o
que na maioria das vezes não ocorre, pois o projeto não sai do papel (o aluno apenas
planeja, mas não sabe se o que planejou funciona de fato) e isso é o que mais se
destaca nos relatórios dos alunos, ou seja, eles entendem que de fato coloca em
prática algo que eles planejaram e aprendem a avaliar também se o que planejou foi
bom ou não. Esse exercício é muito bom para o aluno, pois ele trabalha com a
realidade da escola e não com uma realidade idealizada.

Para as autoras, a prática pode ser concebida como imitação de modelos,

como instrumentalização técnica ou, como já definimos no primeiro capítulo,

como práxis educativa.

A prática como imitação de modelos entende o modo de aprender “a partir da

observação, imitação, reprodução e, às vezes, reelaboração dos modelos

existentes na prática consagrado como bons” (PIMENTA e LIMA, 2004, p. 35).

Apesar da importância dessa forma de aprender, apenas assim, a prática

impede a transposição de alguns “modelos consagrados” para realidades

diferentes, dispensando a formação crítica e autônoma de seus formandos.
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A prática como instrumentalização técnica também, segundo as autoras, não

consegue abarcar as múltiplas dimensões do exercício profissional do

professor. Não se nega, portanto, a importância da técnica, mas amplia-se a

necessidade de outras dimensões do processo educativo.

Assim, na visão das alunas/o, é perceptível a confiança que depositam na

relação com a prática como importante no processo de formação inicial. Para

elas, a possibilidade de entrar em contato com a prática pedagógica significa a

imersão no real. Ainda é possível identificar que a forma como elas vêem a

pratica pedagógica ainda é muito ingênua. Nesse sentido, cumpre-se

parcialmente o efeito de suscitar momentos de reflexão avaliativa sobre os

efeitos da ação na prática pedagógica, conforme o objetivo do Regimento

Interno da PPP, em seu artigo 4º, inciso II.

De acordo com Freire (1997, p. 38) “a prática docente crítica, implicante do

pensar certo, envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar

sobre o fazer”. Esta reflexão, de acordo com os dados coletados, não aparece

na fala das alunas/o. Apresenta-se, dessa forma, uma prática docente

espontaneísta (FREIRE, 1997), em que o real parece ser importante em si

mesmo e não pela reflexão crítica que se estabelece a partir dele.

Para os professores, os dados não se diferem muito, pois acreditam que a

prática possa ser tanto desveladora de teorias quanto reveladora de dimensões



144

específicas do processo educativo. Um total de 34,5% dos professores

disseram que o projeto proporciona o contato com a realidade.

PROFESSOR 17: Uma nova maneira de conduzir a formação do professor,
preparando-o para uma escola real que ele poderá dar sua contribuição de
transformação.

PROFESSOR 30: Através deste contato com a realidade é que o aluno conseguirá
fazer ponte com os conteúdos aprendidos em sala de aula, a realidade é um todo.

PROFESSOR 8: [...] oportuniza vivenciar e conhecer as práticas educativas in loco.

Nesta perspectiva, os olhares dos protagonistas, tanto das alunas/o quanto dos

professores, se entrecruzam, mostrando uma visão de que a prática

pedagógica em si daria conta da dimensão da práxis, ou seja, que “estar na

prática” daria conta de estabelecer as relações necessárias para a

compreensão da totalidade do processo educativo. A forma como enxergam e

identificam a questão da prática pedagógica precisaria, a meu ver, ser

ampliada para o conceito de práxis, assumindo o seu caráter dialético na

categoria da contradição que a visualiza como espaço de aprendizagem e, ao

mesmo tempo, de não aprendizagem em que a reflexão sobre a prática

assuma, de fato, o caráter principal nesse aspecto. Não é simplesmente aceitar

a realidade, mas sim, criticá-la e, acima de tudo, transformá-la. Freire (1997, p.

39) conclui: “o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática.”

Nesse contexto, como a pesquisa se apresenta aos protagonistas? Como uma

necessidade? Uma obrigação curricular ou uma possibilidade de transformação

da prática pedagógica?
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A pesquisa: iluminando o horizonte

A história da pesquisa educacional no país é muito recente o que caracteriza o

desafio do trabalho do curso de Pedagogia da Católica, inserindo a pesquisa e

a prática pedagógica como componente curricular por meio do projeto de PPP.

Ainda, pensar na pesquisa qualitativa, de acordo com Lüdke (2006), tem suas

exigências de como escolher seus sujeitos ou seu caso.

É muito difícil saber quão representativo é aquele caso, ou
aquela situação que você está estudando e porque você deve
escolhê-la para seu estudo. Não é porque ela é única, isso é
um engano também. Não é por ser um caso único, mas por
representar muitos casos, por isso é que ele é interessante
(LÜDKE, 2006, p. 421).

Ao mesmo tempo, Lüdke (2006) acrescenta que “a grande expansão e

popularidade das abordagens qualitativas não foram acompanhadas, muitas

vezes, dos cuidados metodológicos que devem assegurar o rigor em qualquer

tipo de pesquisa” (p. 424).

Pela análise realizada nos documentos específicos do Projeto da PPP é

possível identificar que os conceitos e metodologias de pesquisa trabalhados

com as alunas/o nas aulas teóricas traduzem uma concepção de pesquisa com

o cotidiano (GARCIA, 2003).
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Assim, para as alunas/o a pesquisa em seu currículo fez com que

compreendessem a necessidade da busca incessante, da construção do saber,

da busca da fundamentação para a prática.

TARUMÃ: E isso assusta demais, porque a gente vem com aquela mentalidade de
que pesquisa ou é cópia [...] ou então que pesquisa é coisa para cursos de pós-
graduação. Que a gente não tem condição de fazer uma pesquisa e a gente vê aqui
que a gente tem condição sim, que a gente tem este potencial e que ele precisa ser
desenvolvido de alguma forma, em algum momento da formação da gente.

TARUMÃ: Começar no primeiro ano é completamente necessário, porque se não
fosse a imaturidade do relatório do primeiro ano, de estar no campo [...]. Ele ajudou
naquele momento e ajudou agora.

IMBAÚBA: Aprendi na pesquisa.

PARICÁ: Professor é sempre um eterno estudante, tem que estar procurando...

AROEIRA: Eu sei que assim que eu formar a pesquisa vai continuar comigo. Para ser
uma boa profissional, vou ter que pesquisar sempre.

AROEIRA: A gente começa a questionar muito. E depois a gente começa a se
questionar. Como será que devo agir?

ALUNA 1: Fez com que eu buscasse através dos meus estágios conhecer a realidade
da educação e refletir sobre a mesma buscando, através da pesquisa, meios para
solucionar os problemas.

ALUNA 3: A disciplina PPP foi de grande valia para a minha formação, pude aprender
aos poucos todos os conteúdos, os estágios foram essenciais desde o primeiro ano,
contribuindo para o meu aprendizado, pois a disciplina nos orientou como devemos
observar, diagnosticar e elaborar um projeto e depois desenvolvê-lo de acordo com as
necessidades de cada instituição em que realizamos a pesquisa.
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ALUNA 2: A disciplina PPP é fundamental no curso de Pedagogia. Particularmente,
esta foi uma das disciplinas mais importantes, pois, foi por intermédio dela que aprendi
a ir em busca de respostas para minhas dúvidas, pesquisando de maneira crítica e
reflexiva.

ALUNA 4: As aulas de PPP, desde o 1º ano do curso de Pedagogia foram muito
importantes, pois foi de forma sistematizada, onde acumulamos o nosso estágio,
fomos construindo e aprendendo aos poucos.

ALUNA 10: Hoje posso afirmar, que com a PPP foi possível o abrir dos meus olhos
para a importância e para a necessidade de uma pesquisa.

ALUNA 16: Avalio o projeto da disciplina PPP como possibilidade de trabalhar com a
pesquisa como estratégia fundamental de aprendizagem reconstrutiva e de gestão da
autonomia do seu jeito para que assim eu fosse instigada a produzir conhecimento
pedagógico, que é o objetivo principal.

Um ponto que gostaria de destacar, vivenciado na minha trajetória como

pesquisadora na instituição, é sobre a sugestão de 31% das alunas/o que

solicitaram a inclusão da disciplina Metodologia do Trabalho Científico no

currículo do curso de Pedagogia. Em algumas reuniões de professores,

realizadas apesar de não haver registro, os professores apontavam a ausência

da disciplina de Metodologia como um problema. Posso inferir três pontos

importantes em relação a isso:

a) A técnica , veiculada pela metodologia do trabalho científico, tem um papel

importante na formação e acredito que o projeto da PPP tenha desprezado tais

conhecimentos;
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b) A cultura de existência dessa disciplina nos cursos de graduação indica que

ela é necessária. Professores argumentavam que fizeram essa disciplina em

seus cursos de origem e que ela fazia falta no currículo da Católica, mesmo

porque compreendiam que a PPP não daria conta de fazer tudo: iniciar a

pesquisa, articular com o campo e, ainda, trabalhar com as técnicas.

c) Algumas alunas/o, há algum tempo sem estudar (conforme dados iniciais),

sentiram a necessidade de um arsenal técnico que desse conta de ajudá-las a

enfrentar o mundo acadêmico.

JUCÁ: Eu sei o que a aluna 4 sentiu. Não vou colocar nem a questão assim de idade.
Porque a gente estava há muitos anos afastada da escola. Eu, por exemplo, estava há
27 anos afastada da escola. O magistério que eu tive, aquilo foi uma coisa assim,
muito voltada lá para como eu daria a minha aula. De repente, depois de 27 anos, eu
voltei e fui parar aonde? Aqui na Faculdade. De repente veio a pesquisa e a prática,
né? Então olha, vamos lá no primeiro ano, no primeiro ano você sentiu aquela
necessidade que era só observação, você teve aquele questionário, aquelas coisas
todas para você seguir. Eu não sabia, e até hoje eu tenho dificuldade para fazer uma
resenha, um resumo, e que dirá o projeto. Então eu senti esta dificuldade que a aluna
4 sentiu, que eu creio que todas estas que trouxeram esta bagagem, que não vieram
logo, logo, depois de um cursinho, depois de uma outra faculdade, tiveram. Porque eu
não tive esta preparação, e aqui também eu não tive.

IMBAÚBA: Eu tenho. Para mim é a metodologia do trabalho científico, a questão de
como fazer um resumo? O que é um resumo? Como fazer uma resenha? Eu acho
essencial. Eu vou sair da faculdade sem ter visto esta parte.

PARICÁ: Porque, Camila, até hoje, tem muita gente que confunde resenha, resumo.
Eu tenho muita dúvida nisto também. Até hoje eu tenho.

PAU-BRASIL: Eu acho que a PPP às vezes poderia direcionar isto aí. A faculdade já
teve um trabalho desses? Teve. Naquela primeira, do ano passado, na Semana
Acadêmica, em que foi uma oficina com este tema, mas foi muito corrido. E então não
tinha jeito de suprir esta deficiência. E assim, já que a Católica leva tão a sério o
projeto, que tem que ser dentro das normas, que tem que ser científico mesmo, então
teria que trabalhar isto daí mais.

IMBAÚBA: Eu acho que falta a disciplina mesmo, não colocar junto com PPP, pois é
muita coisa para PPP, eu acho muita coisa. Tem que ter a disciplina específica,
durante um ano.
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Mas, apesar desses dados e percepções dos protagonistas, reitero a defesa de

que a pesquisa não deve ser minimizada em técnicas de trabalho científico. As

alunas/o precisam compreender e apropriar-se das técnicas para a efetivação

do trabalho, mas não podemos supervalorizar as técnicas em detrimento da

construção do conhecimento. As próprias alunas/o reafirmam isso quando

dizem:

ALUNA 19: Enfim, foi o ano que mais aprimorei os meus conhecimentos, aprendi a
elaborar um texto científico.

ALUNA 17: Eu acho muito importante porque através da PPP eu tenho a construção
do conhecimento teórico que me dá embasamento para minha prática.

ALUNA 18: Senti muito importante de construir um projeto e executá-lo foi
enriquecedor para meu crescimento científico.

ALUNA 21: A disciplina PPP foi essencial para a construção científica na minha
formação acadêmica, por isso considero-a fundamental.

O que poderia constatar seria a necessidade do equilíbrio entre o conteúdo e a

forma, para que os objetivos traçados pelo projeto pudessem ser cumpridos,

quais sejam: possibilitar aos alunos e professores o intervir, o exercitar, o

manejar situações associadas à solução de problemas, visando uma ação

transformadora e gerar uma atitude científica e didática do aluno e do

professor, contribuindo para que o processo de formação seja marcado pela

experiência de pesquisa.

Para as alunas/o, apesar da sugestão apontada, acredito que a iniciação à

pesquisa, de caráter investigativo, foi proporcionado pelo Projeto da PPP. Para

os professores, essa foi uma questão apontada ainda como um “vir a ser”. Um
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processo que parece já ter iniciado, mas que apresenta questões a serem

resolvidas.

LÍRIA: Isto fica evidenciado quando é solicitado aos alunos que elaborem um relatório
sobre o desenvolvimento do projeto de pesquisa; muitos não conseguem estabelecer
relação entre as fases já vivenciadas e ao avaliarem a trajetória desenvolvida
produzem análises sem consistência, carentes de fundamentação teórica e
interpretação crítica.

ROSA: Percebemos que uma das principais preocupações da disciplina esteve
relacionada à formação de atitude vigilante e indagativa nos alunos no sentido de
possibilitar tomada de decisões nas situações de ensino, de desenvolver a disposição
para investigar, o desejo de questionar e de formular problemas. Olhando por esse
lado podemos afirmar que a disciplina foi um exercício de articulação teórico-prático
que teve como elemento a formação pela e para a pesquisa.

ORQUÍDEA: Neste processo participei apenas quando os alunos estavam iniciando a
sua problematização, percebo que quando o aluno começa a evidenciar os dados
através das amostragens e do levantamento bibliográfico, ele começa a “tomar posse”
com falas e considerações mais coesas e maduras da sua pesquisa, dando início a
ações transformadoras.

VIOLETA: Entretanto, quando focalizamos apenas a pesquisa, o resultado não nos
parece tão satisfatório quanto o desejado. Os alunos nem sempre se colocaram como
pesquisadores, ou seja, os alunos, em muitos casos, tinham dificuldades de agir como
pesquisadores da própria prática, no caso o estágio.

Em comparação com a fala das alunas/o, da imaturidade e dificuldades que

tiveram para desenvolver o trabalho de pesquisa, a fala dos professores traduz

tais situações, pois para os professores a pesquisa ainda precisaria ser

consolidada no curso para além de técnicas e da curiosidade ingênua própria

dos alunos (FREIRE, 1997).
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De outra forma, essa passagem da curiosidade ingênua (senso comum) para a

curiosidade epistemológica tratada por Freire (1997) ainda não foi alcançada

em sua plenitude.

Para os professores, o primeiro objetivo colocado de intervir, exercitar, manejar

situações associadas à solução de problemas, visando uma ação

transformadora, foi mais perseguido do que o da pesquisa em si mesmo.

LÍRIA: [...] PPP possibilita ao aluno ter uma visão ampla das diferentes etapas do
trabalho docente. Sendo esta disciplina responsável pelo desenvolvimento do estágio
curricular ela possibilita ao formando se aproximar da realidade escolar, conhecer,
observar e analisar as características do trabalho docente. Entretanto, por maior que
seja a sistematização e organização observadas na proposta e desenvolvimento da
disciplina, me questiono se o aluno consegue construir uma visão de totalidade e mais
aprofundada sobre o trabalho docente.

TULIPA: Percebo que a disciplina não consegue mobilizar todos os alunos e alcançar
todos os objetivos, mas sim ela é uma grande mobilizadora no processo de reflexão e
formação desses sujeitos, onde convida os sujeitos a vivenciar e articular uma
formação acadêmica critica e reflexiva das praticas educativas.

MARGARIDA: Sim, tive a oportunidade de participar de situações em que foi possível
ao aluno localizar potencialidades no trabalho da instituição e a partir dessas
potencialidades, desenvolver propostas que transformavam aquele cotidiano, como
exemplo dessas práticas acompanhei projetos de capacitação de professores,
brinquedoteca, e biblioteca, propostas que conseguiam momentos de maior interação
do aluno com o professor, em situações de ludicidade, o que trazia ao ambiente
escolar um  outro formato, novas formas de relacionamento interpessoal , inclusive na
dimensão desse relacionamento que são as de situações de ensino e aprendizagem.

ROSA: Orientei basicamente os alunos do último período/ano do curso, ou seja, na
fase de elaboração do trabalho de conclusão de curso (memorial). Como a proposta
não tinha a obrigatoriedade com a intervenção, o manejo de situações associadas à
solução de problemas, não tive contato direto com os projetos que tinham como
objetivo maior o exercício de uma ação transformadora. Tive acesso a situações em
que os próprios alunos avaliaram essa proposta de prática como uma possibilidade de
romper com a idéia que ter acesso á escola é apenas observar o dia-a-dia do
professor, é contribuir também com a dinâmica de trabalha da instituição.
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BEGÔNIA: A PPP permitiu ao aluno do curso de Pedagogia, através da elaboração e
aplicação dos projetos de intervenção, o contato com a realidade, com os problemas
reais do seu campo de estágio. Além disso, ela também contribui para que o aluno
aprendesse a avaliar e rever suas ações de acordo com a realidade do campo,
possibilitando, assim, a reconstrução do seu conhecimento (saindo do saber popular
para um saber mais articulado, científico) e da sua prática pedagógica.

VIOLETA: Foi possível acompanhar o processo de transformação dos alunos: como a
observação passava dos aspectos mais superficiais para aspectos relevantes; a
postura respeitosa e, ao mesmo tempo, crítica com que relatavam o que viam; o
amadurecimento na apresentação de seus diagnósticos. Com isto, a análise da
realidade gerou problematizações pertinentes, possibilitou a proposição de projetos
importantes de intervenção. As avaliações decorrentes deste processo confirmaram
um amadurecimento dos alunos dificilmente encontrado em outras circunstâncias.

Neste cenário, evidencia-se a necessidade de propiciar a alteração do status

quo da pesquisa para alunas/o e professores e, ao mesmo tempo, indica-se

desenvolver características proporcionadas pela formação que, a meu ver, só

foi possível pela inserção na pesquisa, enquanto componente curricular.

Articulação entre a prática pedagógica e a pesquisa : possibilidade à vista

De acordo com o Regimento Interno da PPP, em seu artigo 4º, a disciplina

Pesquisa e Prática Pedagógica tem como finalidade promover a articulação

entre a teoria e a prática  na vivência dos vários momentos da realidade

educativa , constituindo-se como o eixo integrador do curso (grifo nosso).

Várias são as indagações que faço sobre essa finalidade quando focada em

uma disciplina: uma disciplina consegue fazer essa articulação em um

currículo? Para Sacristán (2000)
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Desde um enfoque processual ou prático, o currículo é um
objeto que se constrói no processo de configuração,
implantação, concretização e expressão de determinadas
práticas pedagógicas e em sua própria avaliação, como
resultado das diversas intervenções que nele se operam. Seu
valor real para os alunos, que aprendem seus conteúdos,
depende desses processos de transformação aos quais se vê
submetido (p. 101).

Assim, o currículo do curso de Pedagogia da Faculdade Católica de Uberlândia

parece buscar essa articulação entre a teoria e a prática, mas o projeto da PPP

precisa ir além de uma lógica disciplinar. Precisa avançar em busca de um

currículo integrado para que essa articulação possa, de fato, ocorrer. Este olhar

é o da pesquisadora, um olhar de fora para dentro, eivado de construções

coletivas. O olhar de dentro, dos protagonistas, apontam outras possibilidades.

Para as alunas/o essa “ponte” foi construída ao longo do curso.

ALUNA 7: Acredito que esta disciplina é de extrema importância na formação do
Pedagogo, pois deve estar sempre unindo a teoria e a prática.

ALUNA 27: Ao chegar ao final do curso, eu avalio o projeto da disciplina Pesquisa e
Prática Pedagógica na minha formação inicial, como disciplina importantíssima para a
melhor compreensão da teoria com a prática.

ALUNA 10: A pesquisa me deu a possibilidade de sistematizar novos raciocínios,
novas formas de pensar, de compreender, de agir e equacionar problemas,
aproximando a teoria da prática.

ALUNA 19: A disciplina PPP foi ótima para minha formação, ela contribuiu de forma
muito significativa nesta caminhada, pois desde o início, ela aliou teoria com a prática.

ALUNA 27: A disciplina de PPP contribuiu muito para minha formação, já que integrou
prática e teoria desde o começo do curso de Pedagogia.

ALUNA 9: Essa disciplina PPP é uma das disciplinas mais importantes no curso de
Pedagogia da Faculdade Católica como foi citado no memorial é um eixo norteador em
nossa formação.

TARUMÃ: E de repente você vai para o campo e junta isto tudo.



154

IMBAÚBA: Conciliar a teoria com a prática é mais fácil quando você está com os dois
ao mesmo tempo. Estudando, analisando, refletindo.

Essa última fala da aluna que diz que “conciliar a teoria e com a prática é mais

fácil quando você está com os dois ao mesmo tempo”, a meu ver, aponta um

caminho interessante. Não existe como articular a teoria e a prática sem tê-las

como princípio. Talvez o que o projeto da PPP de fato alcance seja isso, mas

ainda poderia buscar essa articulação de uma outra forma, em que “[a ação]

[...] tecida nesse ir-e-vir da prática à teoria e da teoria à prática constitui, com a

dialética do centro [...] e da periferia [...], o meio mais eficaz de criar a

inovação[...]” (IMBERT, 2003, p. 42). Esse exercício dialético de negar a

existência e sua relação com os outros e ao mesmo tempo admiti-la

(contradição); esse exercício dialético de enxergar as partes e, ao mesmo

tempo, o todo (totalidade), e, por fim, esse exercício dialético da flexibilidade da

realidade frente ao tempo e espaço histórico (movimento e historicidade) são

categorias imprescindíveis para a construção da articulação entre a teoria e a

prática em um curso de formação inicial.

Para os professores, a articulação teoria e prática apresenta-se como um

desafio, mas não como algo realizado no curso de Pedagogia. É como se

dissessem em uníssono: o projeto da PPP pretende articular a teoria e a

prática e deve fazê-lo, mas ainda temos muito caminho pela frente já que

temos incorporada a lógica disciplinar linear e estamos “tateando” sobre a

melhor forma de conduzir esse processo. Portanto, afirmam que o projeto é

importante para:
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PROFESSOR 12: Mesclar a teoria com a prática.

PROFESSOR 15: Suscitar ainda mais a capacidade dos alunos de relacionar teoria e
prática.

PROFESSOR 18: Fundamental para a formação do aluno de modo coerente, no
sentido da interação/teoria prática.

PROFESSOR 23: Vejo como forma de integração, processo de pesquisa-ação entre
os diferentes cursos e preparar o aluno para sua atuação profissional – tendo a PPP
como um diferencial no contexto de outras universidades/faculdades.

PROFESSOR 26: Acho uma proposta original e inovadora, como forma de suscitar
nos alunos a prática interventiva e a possibilidade de conciliação de teoria e prática.

PROFESSOR 35: Uma experiência muito rica que realmente cria espaço para a
integração de diferentes conteúdos.

Ao mesmo tempo em que visualizam o projeto da PPP como “inovador” e

“desafiante” também identificam a necessidade de algumas mudanças.

PROFESSOR 17: Teoricamente bem articulada, problemas na execução, em função
da falta de discussão mais sistematizadas e regulares da equipe com os professores.

PROFESSOR 21: Os objetivos são bons, mas ainda é preciso um aprofundamento
dos passos necessários para uma melhor integração entre a teoria e a prática.

Nessa linha, os professores sugerem algumas mudanças em relação ao projeto

da PPP, sendo estas:
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PROFESSOR 1: Que o trabalho efetuado com os alunos fosse também estendido aos
professores/orientadores.

PROFESSOR 12: Maior interação ou contato com os demais professores, propiciando
assim, maior articulação entre ambas e contribuindo na construção da formação dos
próprios alunos.

PROFESSOR 3: Necessidade de mais interação e discussão entre alunos e
professores sobre a disciplina.

PROFESSOR 24: Continuar com tal processo de evolução na integração dos docentes
e na sua formação.

PROFESSOR 5: Mais reuniões/encontros entre os professores da PPP e orientadores.

PROFESSOR 16: Socializar a coletânea dos roteiros e instrumentais produzidos pela
equipe.

PROFESSOR 7: Distribuir material de leitura básica.

PROFESSOR 29: Em relação à orientação dos grupos, se fosse pertinente, separar os
grupos para um determinado orientador em função da especialização do mesmo.

PROFESSOR 10: Repensar a não obrigatoriedade do aluno passar pelo professor
orientador.

PROFESSOR 11: Melhor articulação entre os professores da disciplina e os
orientadores. Reuniões sistemáticas para trocas e debates.

PROFESSOR 22: Reuniões com os professores para troca de experiências,
discussões e debates.
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PROFESSOR 13: Reuniões regulares dos professores de PPP com orientadores.

PROFESSOR 15: Tempo de orientação de acordo com orientador e a pesquisa.

PROFESSOR 20: Propor seminários envolvendo alunos/professores para ajudar na
organização e desenvolvimento do trabalho com a disciplina.

PROFESSOR 36: Socializar bibliografias específicas para todos os professores.

PROFESSOR 27: Trabalhar constantemente na importância da disciplina.

PROFESSOR 28: Que os professores de cada ano se reunissem para procurar
construir uma proposta de ensino mais interdisciplinar [...].

Resumiria tais sugestões em uma única frase de Freire (1997), “ensinar exige

disponibilidade para o diálogo”. Os professores apontaram a necessidade de

debates, encontros, discussões, socialização entre os pares para a construção

de um currículo integrado. Retomo assim, algo já colocado inicialmente, em

que um projeto com essa dimensão não pode restringir-se a um grupo ou a

uma disciplina, é necessário, antes, que seja um projeto institucional, apoiado e

incentivado institucionalmente, criando, inclusive, as necessárias condições de

trabalho ao corpo docente e discente.

Nas minhas relações com os outros, que não fizeram
necessariamente as mesmas opções que fiz, no nível da
política, da ética, da estética, da pedagogia, nem posso partir
de que devo ‘conquistá-los’, não importa a que custo, nem
tampouco temo que pretendam ‘conquistar-me’. É no respeito
às diferenças entre mim e eles ou elas, na coerência entre o
que faço e o que digo, que me encontro com eles ou com elas.
E na minha disponibilidade à realidade que construo a minha
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segurança, indispensável à própria disponibilidade. É
impossível viver a disponibilidade à realidade sem segurança
mais é impossível também criar a segurança fora do risco da
disponibilidade (FREIRE, 1997, p. 135).

Assim, a partir da demanda identificada na execução da disciplina PPP e das

solicitações e sugestões explícitas dos professores por meio de avaliações e

dados como esses, a diretora acadêmica organizou alguns encontros de

socialização e troca de informação e experiências. A meu ver, isso foi em muito

motivado pelas relações estabelecidas no projeto de PPP, que instigou a

realização desses momentos institucionais de formação. Foram realizados

quatro encontros14 de formação:

a) A I Semana de Formação dos Professores (de 2 a 6 de fevereiro de 2004)

com o objetivo de refletir sobre as características do trabalho docente no

projeto político pedagógico da Faculdade Católica de Uberlândia;

b) A II Semana de Formação ocorreu de 01 a 03 de julho de 2004, com o título

de Seminário de Práticas, e teve como foco a realização de uma semana de

socialização das práticas vivenciadas pelos professores em sala de aula. Os

objetivos buscaram propiciar o encontro e a troca de experiências e de

informações sobre as questões pertinentes à relação professor/aluno; fortalecer

a disciplina Pesquisa e Prática Pedagógica como eixo integrador dos cursos;

dar voz aos professores, ou seja, escutar experiências e práticas pedagógicas

que exemplifiquem o percurso metodológico utilizado para mediar a

aprendizagem; traçar os objetivos de cada ano de formação para favorecer o
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trabalho interdisciplinar; formar grupos reflexivos para a disciplina Pesquisa e

Prática Pedagógica;

c) A III Semana de Formação, de 10 a 12 de fevereiro de 2005, com o nome de

‘Prosa Pedagógica’. Teve como objetivo fazer uma exposição de questões

teóricas e metodológicas em torno de temas atuais e emergentes na área

educacional, além de elaborar os objetivos de cada ano de formação dos

cursos de graduação da Faculdade Católica de Uberlândia.

d) A IV Semana de Formação realizada nos dias 1 e 2 de julho de 2005 contou

com a participação de uma professora de fora da instituição para trabalhar com

metodologia do trabalho científico. Foram objetivos: continuar as trocas de

experiências, enfocando as metodologias que seriam mais adequadas às

aprendizagens na Educação Superior; refletir sobre a prática pedagógica

desenvolvida na Católica, tendo como referencial o projeto acadêmico já

instituído e, por fim, provocar o debate acerca das mudanças e revisões

necessárias no processo de formação dos profissionais da Educação na

Católica.

Estes quatro momentos deram início a um processo de formação em serviço,

provocando um exercício reflexivo na ação dos professores, pois

[...] o saber que a prática docente espontânea ou quase
espontânea, ‘desarmada’, indiscutivelmente produz é um saber

                                                                                                                                                                         
14 Para cada encontro foi gerado um relatório de onde os dados foram coletados.
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ingênuo, um saber de experiência feito, a que falta a
rigorosidade metódica que caracteriza a curiosidade
epistemológica do sujeito (FREIRE, 1997, p. 38).

Discutir e aprender com seus pares, em seu ambiente de trabalho, torna-se um

fator de aproximação da teoria com a prática. Essa articulação é feita por meio

do próprio ato de se fazê-la, em uma relação harmônica entre professores e

alunos. Ao mesmo tempo, em alguns momentos, uma nega a outra, em outros

se afirmam. Esse movimento é que realiza a articulação. São exemplos disso,

os seguintes registros.

MARGARIDA: Porque nós, professores, não temos uma prática docente articulada e
nem conhecimento dos outros conteúdos curriculares. Por vezes, percebo que
orientávamos o aluno com essa articulação, ou mesmo o aluno a realizava, mas para
algumas disciplinas apenas. No entanto, cabe ressaltar que quando conseguíamos
isso, era notório o crescimento de todos nós (alunos e professores) envolvidos na
situação de ensino-aprendizagem.

LIRIA: Tenho convicção que a disciplina permite sim ao formando vivenciar as
diferentes etapas do trabalho docente, mas acredito que nós professoras precisamos
rever nossas práticas e construir um caminho metodológico que contribua mais
efetivamente para que o aluno construa com clareza a percepção das diferentes
dimensões do trabalho pedagógico, ajudando-o a perceber quais são os saberes, as
habilidades e atitudes necessárias ao exercício da profissão.

BEGÔNIA: Nem sempre essa articulação dos conteúdos com a disciplina aconteceu,
pois nem todos os professores estavam de acordo ou entendiam o funcionamento da
disciplina, o que prejudicou essa articulação dos conteúdos curriculares com a PPP.
No entanto, é bom ressaltar que alguns professores conseguiram fazer essa
articulação e isso ficou muito claro para os alunos (percebi isso quando elaboraram o
Memorial Descritivo).

LÍRIA: Muitas vezes o formando chega na escola movido pelo desejo de pesquisar a
realidade, de propor projetos que enfrentem as situações problemas, mas encontra a
resistência de muitos profissionais e da própria cultura escolar que muitas vezes
apresenta uma visão destorcida do estágio. Aquela que acredita que o estágio é o
momento prático da formação, que os estagiários deverão apenas desenvolver
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algumas tarefas para aprender a profissão e que por isto podem ficar apenas
‘quebrando galho’ dentro da escola.

VIOLETA: Encontra um entrave justamente no que se refere à pesquisa: acreditamos
que nem sempre professores e alunos viam a própria prática como objeto de pesquisa.

TULIPA: Este é o grande desafio da disciplina, os sujeitos foram educados a pensar e
a agir separadamente, onde os currículos (fundamental, médio...) e as disciplinas
ainda são gavetas, as pesquisas desenvolvidas foram cópias de enciclopédias e
documentos sem reflexões. Percebo que nós professores temos que estar sempre
atentos, claros em nossos objetivos para que os alunos possam visualizar tais
articulações.

Os professores demonstraram, assim, a disponibilidade para assumir o risco de

se criar um caminho dialógico entre a teoria e a prática. Parece que dessa

forma temos que elucidar o conceito de diálogo a que me refiro quando falo

sobre a construção coletiva de um projeto político pedagógico de um curso de

formação inicial, nesse caso, de Pedagogia.

E que é diálogo? É uma relação horizontal de A com B. Nasce
de uma matriz crítica e gera criticidade. Nutre-se do amor, da
humildade, da esperança, da fé, da confiança. Por isso, só o
diálogo comunica. E quando os dois pólos do diálogo se ligam
assim, com amor, com esperança, com fé um no outro, se
fazem críticos na busca de algo. Instala-se, então, uma relação
de simpatia entre ambos. Só aí há comunicação (FREIRE,
1967, p. 107).

A partir desse conceito “freireano” de diálogo, que traduz o sentimento da

pesquisadora, é que se tem a compreensão de que em uma concepção de

práxis educativa já defendida, é importante identificar a “eternidade dessa

construção” ou do seu inacabamento. Como protagonista e pesquisadora,

assumindo dois papéis importantes, tanto na instituição quanto na pesquisa,
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termino esse capítulo com o princípio “freireano” delineado na introdução:

ensinar exige consciência do inacabamento. “Aqui chegamos ao ponto de que

talvez devêssemos ter partido. O do inacabamento do ser humano. [...] Gosto

de ser gente porque a História em que me faço com os outros e de cuja feitura

tomo parte é um tempo de possibilidades e não de determinismo” (FREIRE,

1997, p. 50-3).



163

Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si
mesmo, os homens se educam entre si
mediatizados pelo mundo

(FREIRE, 1987, p. 68)

Iniciei essa pesquisa com o objetivo de compreender o papel da Pesquisa e da

Prática Pedagógica na articulação da teoria e prática no currículo do curso de

Pedagogia da Faculdade Católica de Uberlândia. Do modo como pensava, a

pesquisa e a prática desenvolviam os papéis principais para a articulação da

teoria e a prática em um currículo. Da forma como vejo hoje, percebo a

complexidade que interfere nesse processo de articulação teoria e prática em

um sistema curricular (SACRISTÁN, 2000)

Os níveis nos quais se decide e configura o currículo não
guardam dependências estritas uns com os outros. São
instâncias que atuam convergentemente na definição da
prática pedagógica com poder distinto e através de
mecanismos peculiares em cada caso (p. 101).

Em Sacristán (2000) existe uma contribuição de Grundy (1987) sobre os

princípios que contribuem para um currículo com interesse emancipatório,

entendido como uma práxis. O primeiro princípio entende que “deve ser uma

prática sustentada pela reflexão enquanto práxis” (p. 48), pois se constrói por

meio de uma interação entre o refletir e o atuar, dentro de um processo circular

que compreende o planejamento, a ação, a avaliação, integrado em uma lógica

espiral. O segundo princípio revela que “uma vez que a práxis tem lugar num

mundo real e não em outro” (p. 48) não deveria ser separado das condições
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concretas de realização. Já o terceiro princípio declara que “a práxis opera num

mundo de interações, que é o mundo social e cultural”, (p. 48) com isso, não

podemos nos referir exclusivamente aos problemas de aprendizagem, sem

percebê-los como atos sociais dentro de determinadas condições. O quarto

princípio em que define “o mundo da práxis é um mundo construído, não

natural” (p. 49), o currículo torna-se uma construção social, portanto, é

necessário compreender a rede complexa que estabelece suas relações entre

o inter-institucional e o extra-insitucional. E, por fim, o quinto princípio, em que

“a práxis assume o processo de criação de significado como construção social,

não carente de conflitos, pois se descobre que esse significado acaba sendo

imposto pelo que tem mais poder de controlar o currículo” (p. 49).

Nesse sentido, nessas considerações sobre o trabalho, apontamos situações

que nos levarão à reflexão e ao conflito inerente às situações que articulam a

teoria e a prática. Para a realização da pesquisa tive que buscar a coerência

nos dois papéis assumidos, tanto da pesquisadora como da formadora. E, a

busca da coerência, nesse momento, é traduzida em uma reflexão sobre o

projeto de formação do curso de Pedagogia da Faculdade Católica de

Uberlândia, que tem a pesquisa e a prática pedagógica como componentes

curriculares.

Assim, nessa lógica circular, em movimento e buscando contribuir para o

debate acerca da articulação da teoria e da prática em um curso de formação

inicial, espero cumprir, dessa forma, o objetivo delineado pela pesquisa de

investigar o papel da pesquisa e da prática pedagógica na articulação da teoria
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e prática no currículo do curso de Pedagogia da Faculdade Católica de

Uberlândia.

Nesta perspectiva, é possível afirmar que o projeto de PPP é um ponto de

convergência do curso de pedagogia da Faculdade Católica de Uberlândia, no

qual professores e seus respectivos conteúdos unem-se para concretizar uma

organização curricular.

Além disso, o projeto de PPP aponta um caminho interdisciplinar, apesar dos

registros de alguns professores apontarem “falhas na execução”, ou que “não

sabem como fazer” é possível identificar a grande importância do projeto para a

integração nas diferentes áreas do conhecimento, uma vez que é possível

perceber que o projeto de PPP contribuiu para a construção e re-construção do

conhecimento, em uma perspectiva crítica reflexiva e questionadora.

Em relação a iniciação à pesquisa, evidencia-se a possibilidade de desenvolver

uma atitude científica nos alunos da graduação que se sustenta, a meu ver, na

experiência da pesquisa ao longo dos anos de formação. Esse ponto é

fundamental para compreender o papel da pesquisa nos cursos de graduação,

já que em nosso cotidiano estamos habituados a enxergar a pesquisa apenas

em programas de pós-graduação.

Agrega-se à iniciação a pesquisa, a possibilidade de uma intervenção na

realidade social, proporcionada pelo projeto de PPP ao longo do curso, em que
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essas duas faces, investigação e realidade, alcançam a possibilidade de

articulação entre os saberes popular e científico em busca de uma ação

transformadora.

Pensar nessa relação significa assumir a responsabilidade e o compromisso

social em relação à formação que se propõe. Significa, como diria Freire

(1987), pensar sobre os homens e suas relações com o mundo. “Relações em

que consciência e mundo se dão simultaneamente. Não há uma consciência

antes e um mundo depois e vice-versa” (p. 70).

O mundo é problematizador por si mesmo, o que não podemos fazer, em um

curso de formação inicial, é negar esse mundo real e idealizá-lo para fins e

objetivos educacionais, como se essa relação didática fosse alcançar situações

educativas favoráveis. Em outras palavras, pensar nesse compromisso e

responsabilidade, significa articular esse mundo ao conhecimento científico

produzido, articular a pesquisa e a prática pedagógica, a teoria e a prática.

Ainda, nesse sentido, acrescentaria três pontos que considero importantes para

essa síntese em relação ao projeto de PPP no curso de Pedagogia da

Faculdade Católica de Uberlândia.

O primeiro deles diz respeito à terminologia utilizada pelo projeto para referir-se

a esse mundo da realidade social que é dinâmico e que, na perspectiva traçada
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pelo projeto, caracteriza-se por algo mais amplo do que a prática pedagógica,

pois assume uma posição de ação e transformação.

Sendo assim, o projeto da PPP do curso de Pedagogia da Faculdade Católica

de Uberlândia, na utilização do termo prática pedagógica define, a meu ver,

restritamente, as possibilidades que a realidade proporciona em um curso de

Pedagogia. Ou seja, o conceito que assume essas características do projeto

pela palavra é o conceito de práxis. “A práxis, porém, é reflexão e ação dos

homens sobre o mundo para transformá-lo” (FREIRE, 1987, p. 38).

O outro ponto que considero fundamental nessa análise/síntese é que pensar

na dimensão de um projeto curricular que tenha a pesquisa e a prática

pedagógica como eixo articulador, precisaria transcender a lógica linear e

disciplinar de currículo. Precisa dialogar com outras áreas, outros mundos, o

mundo real, o mundo e sua totalidade.

O projeto de PPP da Faculdade Católica de Uberlândia apresenta-se com uma

amplitude muito maior do que uma disciplina daria razão. Para Santomé (1998)

[...] uma disciplina é uma maneira de organizar e delimitar um
território de trabalho, de concentrar a pesquisa e as
experiências dentro de um determinado ângulo de visão. Daí
que cada disciplina nos oferece uma imagem particular da
realidade, isto é, daquela parte que entra no ângulo de seu
objetivo (p. 55).
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Essa “imagem particular” reduz o projeto de PPP àquilo que caracteriza uma

disciplina. Por que chamar de disciplina um projeto que envolve todos os

partícipes do curso, a comunidade, com uma organização própria, (professores

orientadores, monitores, coordenação) seminários anuais, com demandas

administrativas específicas?

Dessa forma, essa síntese introduz questões essenciais para o

desenvolvimento de um projeto de formação inicial no curso de Pedagogia em

que os por quês são necessários, temporários e históricos. Transcender a

lógica disciplinar que fragmenta, individualiza, divide o conhecimento deveria

ser a preocupação central de um projeto acadêmico do curso de Pedagogia.

Pode parecer apenas mudanças de palavras, mas

A palavra é entendida, aqui, como palavra e ação; não é o
termo que assinala arbitrariamente um pensamento que, por
sua vez, discorre separado da existência. É significação
produzida pela práxis, palavra cuja discursividade flui da
historicidade – palavra viva e dinâmica, não categoria inerte,
exânime. Palavra que diz e transforma o mundo (FREIRE,
1987, p. 20).

“Palavra que diz e transforma o mundo”. Palavras que se traduzem em ações e

que, portanto, exigem uma atitude crítica e reflexiva das opções e escolhas que

fazemos em uma organização curricular.
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O terceiro ponto ilustra as concepções já defendidas pela pesquisadora em

diversos momentos anteriores dessa tese e refere-se aos obstáculos

institucionais que se não foram impeditivos na realização do trabalho, foram

significativos para a realização do mesmo. O primeiro obstáculo foi o

falecimento da grande idealizadora do projeto pedagógico da Faculdade

Católica de Uberlândia. Com a sua ausência, as questões administrativas

sobrepuseram-se às questões pedagógicas. O segundo obstáculo foi a

demissão sumária da coordenadora do curso de Pedagogia, idealizadora do

projeto acadêmico do curso na Faculdade Católica de Uberlândia. Com a sua

saída, o projeto ficou sem referência, sem história, sem essência. O terceiro

obstáculo e tão importante quanto os demais foi a mudança na remuneração

dos professores para a participação em projetos e trabalhos extras, além da

sala de aula. Com essa medida, os professores tornaram-se “auleiros”,

somente estavam na instituição para dar aulas, o que dificultou muito a

construção coletiva e dialógica de um projeto curricular, pois sabemos que a

profissão docente exige mais do que simplesmente o ato de estar em sala de

aula.

Sabemos que, na construção social de um currículo dessa natureza, torna-se

imprescindível os momentos de diálogo e troca entre os professores. Assim, ao

mesmo tempo que tornou-se um obstáculo a falta de condições de trabalho dos

professores, houve a iniciativa e promoção de Semanas de Formação com os

professores da Faculdade Católica de Uberlândia, que aponta um caminho

para o encontro e a possibilidade de criações coletivas em busca da articulação

teoria e prática, objetivo esse explicitado pelo projeto de PPP.
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Formadores que formam e, ao mesmo tempo se formam, refletem sobre a sua

prática, sobre a sua história, sobre as suas limitações.

Refletir na prática e sobre a prática, nessa compreensão que transcende um

puro ativismo docente, talvez seja, a meu ver, uma das condições

fundamentais para uma educação libertadora, emancipatória e solidária.

Transformar, formar, transcender, ampliar, dialogar, comunicar, criar, circular,

contribuir, compreender, pensar, articular, provocar, realizar, mediar são verbos

utilizados ao longo dessa tese e que em sua coerência conceitual buscam as

formas e propriedades do movimento. Movimento enquanto atitude. Atitude

enquanto ação humana. Ação humana que significa curiosidade. Curiosidade

que é intrínseca aos protagonistas dessa história. História que faz parte de um

tempo. Tempo que se materializa pelas palavras. Palavras que expressam o

mundo. Mundo que exige sujeitos. Sujeitos que transformam e se formam.
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Anexo A

PLANEJAMENTO DO GRUPO FOCAL

Para a realização do grupo focal, é fundamental que o pesquisador percorra
três momentos que devem ser devidamente planejados e organizados
antecipadamente: a elaboração de um plano de trabalho, a condução das
sessões e por fim, a análise dos dados. Este planejamento tem como objetivo
pensar em todas estas etapas do grupo focal para minimizar erros e conseguir
acertar o foco da pesquisa em questão.
Assim, para isto, é importante a definição de alguns aspectos:

1. Objetivo da pesquisa.
2. Constituição dos grupos
3. Cronograma para as etapas.
4. Grupo.
5. Conteúdo.
6. Seleção do local e coleta de dados.
7. Convite.
8. Análise dos dados.

1. Objetivo da pesquisa
A pesquisa em questão pretende flagrar o movimento em processo e em
construção da formação de alunos (inicial) e professores (continuada) da
Faculdade Católica de Uberlândia no curso de Pedagogia que tem como
eixo a disciplina Pesquisa e Prática Pedagógica.
Como a pesquisa insere-se em uma abordagem qualitativa, o grupo focal foi
um dos procedimentos escolhidos para a coleta de dados, pois possibilita
identificar percepções, sentimentos, atitudes e idéias dos participantes a
respeito de um determinado assunto, produto ou atividade. No nosso caso,
a visão sobre a formação que recebem.
Neste momento, os alunos estão cursando o terceiro ano da formação
inicial momento importante para apreendermos qual o significado da
formação para a vida profissional e pessoal destes alunos. Este, torna-se
então o objetivo da realização do grupo focal: obter informações do grupo
de alunos sobre a formação inicial que estão participando.

2. Constituição dos grupos
Os grupos serão constituídos por alunas do curso de Pedagogia.
2.1. Atribuições de cada membro da equipe
Pesquisadora-Moderadora: participa de todas as atividades e modera as
sessões.

3. Cronograma para as etapas
Planejamento: 4 semanas (mês de setembro)
Condução: 4 semanas (mês de outubro)
Análise: 4 semanas (mês de novembro)

4. Grupo
Tamanho: 6 alunos e a moderadora . Total 7 pessoas.
Composição: Alunas do terceiro ano do curso de Pedagogia.
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Número: São 97 alunos que cursam o terceiro ano, somando o turno da
manhã com o turno da noite. Estão divididos em três salas de aula. A
intenção é fazer uma sessão por turma, ou seja, três sessões.
Critérios de seleção dos participantes: Adesão espontânea. Se tiver um
número maior que o desejado, será feito o sorteio.

5. Conteúdo
Roteiro do grupo focal
Validação do roteiro: análise da orientadora e pré-teste na primeira sessão

6. Seleção do local e coleta de dados
Sala: Sala de aula da Faculdade Católica de Uberlândia
Gravação: uso de 3 gravadores portáteis
Perfil dos protagonistas: descrição dos participantes, apoio para análise das
sessões

7. Convite
Listar os possíveis participantes a partir da seleção dos mesmos.
Convidar os alunos.
Verificar horários possíveis.
Agendar as sessões.
Confirmação na véspera por telefone.

8. Análise dos dados
Transcrições: responsável: pesquisadora.
 Análise: técnica utilizada: análise de conteúdo
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Anexo B
TRANSCRIÇÃO DO GRUPO FOCAL

GRUPO 1
DATA: 27/11/04
HORÁRIO: 9:00h INÍCIO - 11:45 FINAL
PARTICIPANTES: JUCÁ,

TARUMÃ,
PAINEIRA,
INGÁ,
MIRINDIBA,
JATOBÁ

PESQUISADORA: O que tem sido importante para a sua formação inicial?

JUCÁ: Para mim até agora o mais importante foi esta pesquisa e prática
pedagógica. Fez com que eu crescesse muito, que eu buscasse, que me
instigasse, sabe? Uma porque eu não sei até hoje direito, sei porque eu estou
procurando buscar, eu não sei (...) com a minha idade, os meus 48 anos, não
sei ainda como, direito, redigir uma resenha. O projeto está sendo difícil, então
quer dizer, para mim, está sendo uma coisa instigante. Está fazendo com que
eu procure (...) Esta disciplina veio assim, sabe, em tudo, você tem que
procurar (...) projeto, você tem que ir atrás (...), você tem que pesquisar dentro
de... Dentro da própria escola que você está fazendo estágio, você tem que
correr atrás de tudo. Então isto pra mim, pra a minha formação, para o que eu
quero, esta foi uma das disciplinas, vou te citar assim, foi uma das melhores.
Por que? Porque ela me instigou com que eu fosse atrás, com que eu vá atrás,
de cada coisa. Eu acho que ela assim, se você quiser, ela vai especificando,
pedacinho por pedacinho.

TARUMÃ: E eu acho que se a gente for analisar de modo geral, todas as
disciplinas estão englobadas umas nas outras. Então não tem, no geral, não
tem como falar ah, esta daqui e melhor, esta é menos relevante. A Pesquisa a
Prática Pedagógica trouxe para gente, justamente o que a gente não tinha que
é esta formação dentro da pesquisa. Poder refletir, refazer, reconstruir os
saberes. Agora, eu considero também muito importante a disciplina da
psicologia, (...) no segundo ano e no terceiro o diagnóstico e intervenção. (...) É
muito importante à disciplina de psicologia.

PAINEIRA: Para mim, o curso em si me ajudou muito e o que mais me ajudou
foi a questão das teorias mesmo. Porque muitas vezes estávamos na mesma
linha de boas teorias e não eu sabia que já haviam pensado sobre isso. Então
quando eu li Piaget e estudei, eu comecei a ver. Nossa! Estou seguindo esta
linha e não sabia que tinha uma pessoa que tinha já elaborado sobre isso.
Então isso para mim foi muito bom. A questão dos teóricos para mim foi
excelente e para a escola também. A questão das disciplinas eu aproveitei
todas, umas mais outras menos, outras poderiam ser melhor, mas a PPP 3, eu
acho foi assim à disciplina que mais se destacou, que mais me ajudou a fazer
este elo com as outras: filosofia, psicologia, na área da gestão, eu acho que ela
uniu. Mas eu acho que a PPP 3 deveria ser mais bem aproveitada, nas outras
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disciplinas e não ser vista como uma disciplina isolada. Acho que faltou esta...
é... A gente faz esta...

PESQUISADORA: (articulação)

PAINEIRA: É, mas eu acho que o professor também tem que estar fazendo,
ligar, aproveitar. Igual vocês viram, a gente poderia usar a nossa realidade nos
estágios, dentro das disciplinas. Eu acho que poderia ter aproveitado mais.
Mas o que eu aproveitei mais no curso de pedagogia, foi a questão mesmo,
porque a prática eu já tinha (...) entrando no décimo ano, se for ver a docência,
(...) então muita prática sem teoria, então, o curso me ajudou nesta parte de
teoria.

PESQUISADORA: Até porque sua experiência é outra, Paineira, porque você
já tinha a escola.

PAINEIRA: (...) Mas a teoria... Porque o curso que eu fiz de letras não tinha
esta teoria para a escola mesmo, direcionado. Então, eu acho que ajudou
demais isto sabe, casou. Então tudo que falavam na teoria eu já estava na
prática já tudo, maquinando, né? Então eu acho que foi muito positivo, está
sendo.

INGÁ: Para mim, o que eu tiro de feed back de todos estes três anos o
comportamento humano. O quanto estes três anos nos propiciou mergulhar
dentro da gente mesmo. A proposta da Faculdade vem fazer com que a gente
não se preocupasse tanto em só se encher de teorias e teorias, fez a gente
compreender que é importante o processo (...) da teoria com a prática. O que
fez reforçar mesmo. Hoje se você falar assim Cida. (...) Eu fico vendo a
movimentação das escolas. Até me fizeram esta pergunta: Você consegue
dirigir uma escola: Eu consigo!  Eu não consigo dar conta de prestar conta de
regimento, de prestar conta de saldo positivo, do pedagógico, do produto final,
mas eu consigo sim dar conta de estar no processo da administração, da
equipe pedagógica, de reuniões de pais, sabe, porque a própria Faculdade me
fez entender que ninguém está 100% pronto, que eu (...) como professora,
como educadora eu tenho que primeiro ouvir. Acho que o principal de tudo isto
é ter a humildade de entender o que está acontecendo. Que junto de cada
departamento sentar e coerentemente falar, gente, então vamos procurar,
vamos procurar dar conta de tudo isto. Nós estamos precisando de
fundamentação teórica: então vamos criar um grupo de estudo: É a questão de
convivência: Vamos... Sabe: eu acho que o mais importante de tudo isto é eu
conseguir entender que eu não preciso estar 100% sabendo de tudo. E que a
questão de se trabalhar em grupos, com divisão de responsabilidade, isto é o
que pode vir a dar certo. È a humildade. Bom, então o que está acontecendo:
Se esta escola está ruim. Nós temos que rever é todo um processo. Então
vamos, equipe pedagógica, equipe administrativa, equipe da operação técnica,
então isto para mim foi o mais importante de entender. E que o responsável
pelo meu sucesso vou ser eu mesma. Não é a escola em si que tem que dar
conta de me abrir esta visão. A escola está aqui. O papel dela é abrir as portas
e propiciar momentos de reflexão para isto. Então para mim a PPP, acho que
foi muito importante, acho que não tem jeito de separar, sabe.
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PESQUISADORA: É a formação como um todo.

INGÁ:  Exatamente

PAINEIRA: Pegando o gancho da Cida. A gente sempre deixa o emocional, né.
Mas o curso de Pedagogia melhorou muito esta questão também minha de...
Até as meninas lá dizem, Você mudou demais! Às vezes elas esperam uma
reação minha, né que antes eu tinha. Ai, Nossa! Mudou demais! Então, assim é
questão de ouvir mais às vezes, de entender mais, e ouvir o outro lado mais.

PESQUISADORA: Engraçado como o outro percebe.

PAINEIRA:  (...) E, eu não tinha... (...) Então, às vezes determinada situação
que eu agiria de determinada forma, hoje eu ajo de outro jeito. Talvez até eu
fale: Gente, como é que é!?

TARUMÃ: Este é o perfil da Faculdade, porque se tivesse em outras
Faculdades talvez estaríamos da mesma forma, é mesmo evidenciando aí as
teorias, a prática, mas eu acho é um perfil da Faculdade, esta questão do
diálogo. (...) Eu acho que não é assim, quem sabe não poderia ser assim. (...)
Vamos conversar sobre isso. É todo um movimento. (...).

PAINEIRA: Com a teoria dá para entender.

MIRINDIBA: Para mim particularmente, o curso propôs enriquecimento e
amadurecimento. Desde o primeiro ano, a cada ano para mim é vencendo
obstáculos e desafios. E dentro da realidade que eu tenho a oportunidade de
vivenciar numa escola estadual, onde tem professores efetivos formados há
muitos anos eu tenho uma visão, às vezes eu tenho vontade de estar
intervindo, mas não posso no meu posicionamento atual, não posso, de querer
mudar de ver a realidade (...) que nem tudo está perdido, porque vários
questionamentos são levantados, debates em sala que o profissional da
educação anda desestimulado, que ganha pouco, que a classe é
desvalorizada. Mas é desunida. Dentro da própria escola a gente consegue
ver, por mais que tenha mobilização da parte da direção, tem pessoas que não
(...) Então o curso, então pra gente assim, a gente consegue ver o lado da
administração, do pedagógico, dos alunos. A gente, eu assim, em momentos,
eu tenho vontade de estar falando, gente não é assim, mas eu sinto que não é
o meu momento de estar fazendo. Como as meninas questionaram lá no início,
quem sabe ainda vai chegar o meu momento. E eu vejo que tem muita coisa
para se fazer na área da educação, é um aprendizado constante, como já foi
falado. Sempre tem uma novidade. O que foi passado, as teorias, tudo tem um
aproveitamento, não uma prática isolada (...) um pouquinho de cada coisa e
estar fazendo um trabalho bom. Mas (...) a equipe, todas juntas, trabalhar, e
tem muita coisa para ser feita, muitos desafios e eu quero continuar não quero
parar não. Quando eu iniciei eu pensei: Ah, eu vou terminar o curso e pronto!
Mas agora eu já vejo que não, tem muita coisa para ser feita, e eu quero
continuar.
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JATOBÁ: Para mim, (...) Tanto pessoal quanto profissional. Eu acho que a
gente abre horizontes. (...) Nos três anos que tem feito ai. (...) A PAINEIRA
colocou uma coisa ali que achei interessante. Realmente, as vezes a gente
tinha sempre aquela colocação: Mas é assim! E agora você pára para (...) Eu
tenho a minha idéia eu quero que ela prevaleça até o final. Então, (...) eu acho
que em termos de direção que é o que nós estamos formando é muito bom.
(...) Nós diretores, estamos formando com esta visão de como deve ser um
profissional de dentro da sala de aula, a gente vai ver com outros olhos. Porque
nós estamos vendo como os profissionais questionam, que eles querem
mudança (...) E isto eu estou sofrendo na realidade, no meu real. Por quê?
Porque eu vejo aqui as teorias aqui aí eu tento colocar em prática. Eu fui
questionada: Vocês agora da terceira estão barrando tudo que a direção
coloca? Não, eu não barro, eu questiono porque. Porque agora eu coloco um
projeto e vocês não querem executar, não querem fazer... Não o que você tem
que me explicar qual a finalidade dele, qual o objetivo dele, qual o produto final
que se quer ter, porque agora eu não vou aplicar aos meus alunos qualquer
coisa. Não estou aqui para passar os alunos pela nota ou pelo conteúdo. (...)
Então a direção até falou: Você modificou do ano passado para cá. Você está
muito diferente. Aí eu falei: Não, mas a minha diferença é porque eu quero
saber se o que seu estou fazendo, a escola esta encampando. Até que ponto?
Então eu acho que cresci muito, enquanto mãe...  Tenho dois filhos. Eu aprendi
demais. Plenamente. O primeiro filho não é meu, ne? Eu casei com um pai
solteiro. Então a gente tinha muitas dificuldades em alguns pontos, eu cobrava
muito dele. E hoje não. (...) Hoje a gente tem uma outra visão, de escola, de
tudo.

PESQUISADORA: JATOBÁ tocou num ponto, que eu queria saber de vocês. O
projeto da faculdade, para além da questão da PPP, que é o eixo, tem esta
fundamentação de que a base docente é necessária para a formação do
pedagogo. Este é o princípio que norteia mesmo com as diferenças e as
discussões das diretrizes, mas a gente acredita que um bom pedagogo, tem
que ter noção do que é uma sala de aula, quais são os conteúdos e como isso
é trabalhado. A gente acha que fica carente, de uma parte, porque de fato ele
vai trabalhar é com isso, a maioria do pessoal da escola vai lidar com os
professores. Então se ele não tem a mínima noção do que acontece em uma
sala de aula, como que este processo se dá, de que forma você pode interferir
neste processo, como é que você vai conseguir? Mas gostaria de saber de
vocês, se isto fica claro? Se vocês ainda acham que falta algo no currículo? As
metodologias acrescentam na formação? Qual a avaliação que vocês têm
disso?

INGÁ: Eu acredito que dá conta sim. Agora eu fico vendo aqui, cada segmento.
Quando você está falando. Qual será o caminho? Se deu se não deu. Bom, eu
penso na questão administrativa (...) e do alimento da auto-estima para o
trabalho. Vejo Adriana, PAINEIRA, na questão da formação da educação
mesmo. Vejo a Mirindiba, na questão de regimento, de administração. Dá para
dar conta, eu vejo sim esta diferença. O que eu vejo de diferença na Católica é
que é mais na parte docente, ne? Aquele pedagogo que conhece e que vem a
questão da reflexão, da autocrítica. Eu ouvi a proposta da Uniminas, da Sonia,
no caso, é que é uma formação um pouco diferenciada disto. Agora, o nosso,
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aí eu comecei a identificar, parece que é mais humano e mais abrangente,
porque quando se trata do equilíbrio emocional, do saber, da centralização de
tudo isso eu acredito que até esta outra parte a gente consegue também fazer
bem, entende? Eu não sei se eu soube responder isto que você falou. Eu
entendi o que você quis dizer disso.

TARUMÃ: Eu sou meio suspeita para falar porque quando nós fomos lá
participar da reformulação curricular. Você se lembra que eu estava presente.
Eu fui meio contra esta questão de permanecer com as metodologias e aí
depois com conversas com muitas pessoas, e a exposição disso daí que você
falou que se precisa ter uma visão da docência para se formar um bom gestor
e um bom administrador. Eu comecei a pensar sobre isto e foi como um
bichinho que ficou me incomodando ali o tempo inteiro. Então eu passei este
ano todo pensando se realmente é necessária esta docência ou se não é
necessário. E a conclusão que eu chego, hoje, ao término do terceiro ano, é
realmente que se faz necessário esta visão da base docente. Só que também é
necessário um enfoque maior em cima das disciplinas que tratam da gestão e
que neste terceiro ano ficou um pouco restrita porque nós tivemos mais
metodologias do que as outras disciplinas que tratam deste enfoque aí para se
formar o gestor. O que a gente conclui é isto, que é necessário, mas como
fazer isto do ponto de vista do gestor e não do ponto de vista do professor. Eu
acho que isto ficou um pouquinho a desejar. (...) E o gestor? O que ele vai
fazer? Ele vai ter que dirigir estes professores sabe? (...).

INGÁ: Talvez TARUMÃ, situando assim, eu vejo que talvez este seja o ponto
que exige muito mais pesquisa. Porque quando se fala em regimento, em parte
administrativa, é uma coisa muito... Que envolve tempo maior que a própria
crítica nossa enquanto estamos saindo daqui, vai fazer com que você busque
isso. Porque eu não sei se...

PESQUISADORA: A idéia de formação inicial, não é Ingá? É o início, mas que
precisa dar sustentação.

TARUMÃ: (...) Prática. Ficou faltando também um pouco da prática para se
vivenciar aquilo. Porque eu sei como ser professora, eu sei como dar aula de
Ciências, de História, mas eu não sei como dirigir uma professora, orientar...
Ficou faltando um pouquinho disto. A metodologia na visão do gestor.

JUCÁ: Pegando este gancho. Eu acho... Não é acho, este negócio de ficar
achando... Eu penso que deixou muito para última hora, sabe? (...) Então
chegou agora no final do ano, esta parte do gestor. Eu acho que trabalhou
muito pouco no início do ano, no primeiro semestre, esta parte do gestor.
Então, deixou para trabalhar tudo agora então foi aonde que a gente, não sei,
eu acho que não deu conta de captar o que, as matérias principais para a
formação de um gestor (...).

TARUMÃ : Acho que as metodologias distribuídas nos três anos de formação,
elas seriam melhor aproveitadas e menos cansativos porque exige uma carga
muito intensa de trabalhos, então, elas diluídas nos três anos de formação,
seriam menos pesadas e melhor aproveitadas.
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JUCÁ: Professores eficientes têm, muitos, todos! Acho que todos que deram,
se estão aqui foram escolhidos. Acho que foi a programação que foi mal
distribuída. E se ela tivesse, desde o primeiro semestre sendo trabalhadas as
matérias principais dentro da área de gestão.

(...).

INGÁ: Sabe como eu vejo que ainda dava, que poderia ajustar? Quando você
falou, no primeiro ano para nós, olha, Vocês irão com o olhar só de pesquisa. E
eu acho que aí já pode deixar a gente mais junto com a diretora lá. Porque nós
estamos lá na prática e ela está vivendo as situações complexas que estão
acontecendo lá. Por que não deixar a gente? Bom, é claro que eu enquanto
estagiária eu não vou dar palpite na situação que a Laura vai resolver. Mas eu
já estou com o olhar em pé ali, naquilo, entende? Não só na parte da aula, no
observar, mas um pouco mais interada disto. Agora na intervenção também,
porque aí eu acho que dá para tirar esta diferença que as meninas estão
apontando, sabe? Eu acho que o aproveitamento seria muito melhor. (...) Eu
acho que esta vivência pode ser melhor aproveitada dentro deste PPP.

JATOBÁ: Quando eu falo que concordo em partes com as meninas é porque a
área de gestão, que eu passei pelo diretor, gestor da escola, ele é muito amplo.
Infelizmente, no meu ponto de vista, não tem como você conhecer uma
direção, sem estar numa direção. Quando você citou a questão da cozinheira
que se ela não sabe ligar o fogão, para nós, contratar uma pessoa que vai
trabalhar na nossa casa, se você não sabe como funciona uma casa...

MIRINDIBA: Você vai deixar ela fazer o que quiser.

JATOBÁ: Por que? Porque você não tem noção do que é uma casa. (...) Então,
a prática, eu acho que nós enquanto gestoras vamos ter que ter teoria, eu
aprendi um pouco de teoria sim. É claro, poderíamos ter tido mais. Mas
infelizmente, o que vai fazer boas gestoras, uma boa direção, é lá, é na hora
que você assumir.

(...).

JATOBÁ: O que eu estou dizendo assim, que nós, agora, nós abarcamos um
pouco desta teoria. Mas esta teoria, ela só vai ampliar, quando nós estivermos
na prática.

JUCÁ: Mas e se você não tiver o conhecimento?

JATOBÁ: Nós só vamos ampliar na prática, eu estou dizendo que nós teremos
o conhecimento. Tivemos uma amostra, mas só vai ampliar quando tiver na
prática. Por que? Porque os entraves lá são outros. A burocracia...Muito
complexo.

INGÁ: Por que? Porque quando você vai para um lugar, uma instituição, já tem
uma Mirindiba na secretaria, uma Paineira na coordenação pedagógica, a
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Tarumã também a Jucá também. Então se eu chego sedenta de um
conhecimento prévio geral...

JATOBÁ: Eu sei como funciona.

INGÁ: Então eu acho que a humildade, a minha humildade vai me permitir
chegar e (...) Neste momento é regimento, é esta questão burocrática, Sheyla,
então vamos nos inteirar, vamos trocar isto aí. Eu posso estar vendo a
MIRINDIBA com um olhar que será que é isto mesmo? Vamos, ne? Aí que está
a troca...

JUCÁ: Ah, não é que você vai aceitar, ne?

INGÁ: Não, não não!

JUCÁ: Porque você chega lá e está tudo pronto e acabado.

JATOBÁ: Eu estou dizendo assim Laura, que quando você tem a teoria e
chegar lá na prática... Por exemplo, eu não sei vocês que tem já a direção de
uma escola. Nós, por exemplo, nós não temos o conhecimento todo lá em
prática.

JUCÁ: Mas nem nós temos.Está sempre mudando...

PAINEIRA: Mas é diferente a discussão, porque igual, eu sou gestora e aí ta lá
o Francisco dando aula. Tudo o que ele fala tem automaticamente uma cena,
ou eu já passei ou eu estou fazendo. Então é outra coisa.  Não tem
comparação.

(...).

JATOBÁ: Laura, não me adianta dizer assim, olha regimento é (...).

JUCÁ: Para mim, é outra coisa que eu não me esqueço da PAINEIRA, gente.
Quando a gente está na gestão, a gente anda com a razão e com a emoção
juntas. Tem hora que você tem que usar a razão e tem hora que você tem que
usar a emoção. Isto eu aprendi com a PAINEIRA, porque eu sou muito de agir
só, a emoção, a emoção.Um dia ela sentou comigo e falou: Olha Laura, vamos
observar uma coisa, tem momento em que você tem que agir só com a emoção
e outros com a razão. Este negócio de você ser profissional, se você colocar
tudo na balança, tudo tem que andar ali, ó! Você não pode deixar nem um pé
para mais nem um pé a menos.

PAINEIRA: Eu fiz um curso na UFU, ne? Então tenho a diferença bem nítida.
Assim, de duas faculdades. Uma universidade e uma faculdade. Não criticando
a UFU de forma alguma, mas é uma universidade, quantidade de alunos é
maior, ne? E tudo é diferente. Mas o diferencial mesmo que eu pude perceber,
é esta questão humana mesmo. Então esta diferença foi nítida. Eu vim de lá
em um pique e cheguei aqui, assustei! Até eu dei uma brecada, ne? No sentido
assim de que: Opa! Estou em outra realidade! A ficha demorou um pouco para
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cair. Porque é diferente. Lá é muito... Teoria, muito técnico, você tem muitas
amizades, tem o lado humano, mas esta união assim, da coordenação, tipo
assim, igual à Camila, o Fernando, que tem uma proximidade, ne? Que teve
uma idéia e, ne? Você não vê isso lá. Então fica perdido, então no início eu
tive... Até com as reações em sala de aula, eu achava um absurdo. Eu falava
não, mas... Estão até dialogando demais, eu pensava, está estragando, com
abertura demais. Está estragando até o próprio docente, ne? Então deu para
eu dar uma acalmada, porque eu vim em um pique e na hora que vi, eu falei:
Gente de Deus! Calma, ne? Porque senão eu vou... Então eu acho que o
diferencial que eu vi em relação à Faculdade Católica foi esta questão mesmo
do humano. Tem a criticidade que vem junto, eu acho que isto é pessoal
também, meio de vida. Quem busca, quem lê muito, quem questiona eu acho
que vai ampliando isto. Aquele que não buscou, que na sala só o colega fez,
que ficou do jeito que entrou ou pior. Então isto é muito pessoal. Mas eu acho
que o curso em si acho que deu uma, analisando a turma, eu não posso fazer
uma análise do primeiro ano, porque eu estava à noite, mas analisando esta
turma que eu convivi mais, acho que mexeu com muita gente mesmo!

JATOBÁ: Acho que muita gente chegou aqui em busca de um diploma. A
preocupação no primeiro ano de muitos, era o diploma.  Eu quero este diploma
porque é lei, e agora eu preciso.

JUCÁ: Eu fui uma destas.

JATOBÁ: E eu comecei a perceber que (...).

PAINEIRA: E este tipo de coisa que me assustava, ne? Assim uai gente, o que
é isso?

JATOBÁ: (...) Mas a gente tem amigas que fazem outras faculdades, de outras
realidades, que falam, lá é cada um por si e Deus por todos. Não tem essa!

MIRINDIBA: Mas é o que está faltando em todo lugar.Igual eu estou falando,
não tenho experiência de outros, mas igual, tenho amigos que estudam na
universidade, em outras faculdades e dizem que lá não acontece isso. Agora
você encontra no caminho professores que te apóiam desta forma. Com
certeza, e muitos! Em todos os cursos.Mas a faculdade em si, eu acho que ela
trabalhou muito, esta questão humana.

(...).

JUCÁ: E a turma que saiu daqui e foi para outra faculdade, elas choram.
Gente, mas vocês estão fazendo isto? Isto é maravilhoso.(...).

PAINEIRA: E às vezes a gente vê o desenvolvimento do outro e não vê o da
gente, ne? Igual eu não acreditei no tanto de gente na sala que eu acho que
amadureceu, que cresceu (...) A própria Sheyla, ne? Tanta gente, nossa...

JUCÁ: Olha, quando eu fui apresentar aquele trabalho na Uniminas, os
professores de lá ficaram encantados, porque estava a professora Elsa e a
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Gilca, ne? Então assim, elas com um entusiasmo, se via que os olhinhos delas
estavam brilhando. E a gente lá falando e os professores lá mexendo com as
tecnologias lá e eles assim, mas que maravilhoso! Que a escoa dá esta
abertura para vocês... Então, quer dizer, você se sente muito envaidecida por
isso.

TARUMÃ: Eu acho que vai além da abertura, porque eu escutei de uma
professora daqui que eu considero ela bem brava, ne? E ela falava assim,
gente aproveita. Vai apresentar trabalho, vocês estão em contato direto com as
idéias, com a teoria, aproveitem este momento. Apresenta no seminário da
UFU, apresenta não sei aonde, monta oficinas, não pára de correr atrás. E
escrevam e publiquem texto.  Façam isso, isto vai ser bom para vocês! Vocês
não vão querer parar, vocês vão sempre querer algo mais. (...) E este incentivo
às vezes a gente sente falta, porque eu saí da UNIT, vindo para cá eu me
assustei com estas coisas, aqui a gente chega e conversa. Lá a gente não tem
muita conversa. Olha, gente é isso e vocês vão fazer. (...) Não tem muito papo.

JATOBÁ: Não tem o lado humano.

TARUMÃ: Quando a gente quer chorar, a gente chega lá dizendo: Ah, não
agüento mais, eu não quero mais isso, eu estou estressada, estou com
problema. Então vocês abrem as portas para receber a gente. Deixando ali as
coisas que são sérias, necessárias de serem feitas, ás vezes você está com
muito trabalho, não pode atender, mas pergunta, fala.

PAINEIRA: O professor marca prova. Aí todo mundo: Nossa, prova, prova! E
eu penso, gente o que é isso? Aí tirava a prova, marcava outra coisa. Aí ia
colocando o que os alunos queriam. Nossa, eu não estava acostumava com
isso. Eu assustei com estas reações.

JATOBÁ: O lado humano dos professores também leva a gente. O professor
Carlos, eu achei (...) é uma disciplina muito difícil... E ele puxava, eu chorava,
discutia com ele...

MIRINDIBA: Discutiu com ele. ADRIANA (ALUNA 6)eu vou te mostrar, não é
assim que você deve fazer.

JATOBÁ: Eu cresci muito, (...) Por que? Porque se ele não tivesse este lado
humano, ele não teria me chamado.

TARUMÃ: Se não tivesse este lado humano, muita gente não ficaria aqui até
hoje.

PESQUISADORA: Por mais que não tenha como ter as pessoas com o mesmo
princípio, alguns avanços já têm conseguido alcançar. Queria falar um pouco
mais sobre a PPP, é possível identificar a importância da PPP. Quais pontos
positivos e quais os pontos que precisam ser melhorados?  Sabemos que tem
uma linha de pesquisadores que não acredita na pesquisa na graduação, aqui
partimos de uma outra linha, em que acredita-se ser possível a iniciação à
pesquisa na graduação. Por isso a existência desta disciplina como eixo
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integrador. Então, a partir disso, gostaria que colocassem mais
especificamente, qual a visão que vocês tem hoje de pesquisa? Se a pesquisa
foi importante na formação de vocês?

INGÁ: Eu quero falar primeiro porque eu senti muito isso, eu sei que é
importante desde o primeiro ano e sei que a gente não tem formação nenhuma,
conhecimento nenhum de como montar este esquema. Mas que deixasse a
gente mesmo criar o nosso esquema, entende? Que o nosso projeto fosse
construído dentro deste esquema nosso de cada um. Porque de repente a
gente pegou um mapeamento da disciplina. Bom, então tudo bem, nós não
temos nem conhecimento de como, por exemplo, quando eu vivi lá na escola
que os alunos estavam perdidos, não tinham concentração, onde eu jogo isso?
Onde eu situaria, dentro daquele mapeamento dado? Dentro do esquema?
Este esquema eu acho que nós mesmas deveríamos construir e aí dentro
deste esquema, como o professor deve lidar com o que precisa e as normas
científicas mesmo. Eu acho que aí que peca, porque de repente o meu projeto,
do meu jeito, o que caía dentro da justificativa, da introdução. Sabe? Porque
assim eu acho que não entende o que a gente viveu lá. Eu não sei se eu
estou... Viajando, posso até estar viajando na maionese...

PAINEIRA: Eu já acho o contrário. Sabe por que? Porque o esquema que foi
dado desde o primeiro ano, acho que é fundamental, porque senão você perde,
o que acontece? Acaba não virando nada, não vira pesquisa. Acho que é
fundamental, principalmente porque eu convivi em um grupo que quase
ninguém tinha docência. Você entrava na escola e as pessoas não sabiam o
que estava acontecendo, o que era aquilo? Eu acho que o esquema ajudou
demais. Olha, aqui é coordenação, aqui é pátio.

INGÁ: Porque precisa ter o esquema científico, claro que eu sei que precisa ter.
Só que eu enquanto pesquisadora de primeiro ano, eu ainda não consigo jogar
o meu esquema que eu construo lá dentro deste esquema.

PAINEIRA: O diário de bordo. Tem que se trabalhar com o diário de bordo de
forma que ele seja, de fato, o registro de sua pesquisa.

INGÁ: Mas ele é o que mais me fundamenta nisto.

PAINEIRA: Mas é o principal. E tem coisas que você não põe no Diário de
Bordo.

INGÁ: Mas o difícil é este recorte. Como eu introduzo o que eu senti, o que
vivi?

TARUMÃ: Para a disciplina funcionar, existem alguns pontos básicos, que é a
questão do orientador que você quer brigar, quer mandar ele desaparecer da
sua vida, não quer vê-lo nunca mais. Tem o orientador omisso, que a gente
conhece muito. Tem o orientador que pega no seu pé mesmo. E tem estes
roteiros para a gente ter idéia, como chegar em uma instituição, em qualquer
lugar, sabe? Eu faço roteiro até para o meu dia funcionar. Por isso, existem as
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agendas, ne? O diário de bordo funcionou muito bem. Então existem estes
pontos básicos que...

INGÁ: E interessante que eu vi a Valda ontem orientando uns alunos e fecha
mesmo no que você está falando, porque ela começou a instigar a menina. E
aí? E o que você sentiu? Se acha? Por que não? Então talvez o caminho seja
este.

TARUMÃ: Porque a pesquisa e prática, quando eu saindo de uma
universidade, indo para outra, que eu senti assim. Lá estava muito no mundo
das idéias, sem prática nenhuma, até mesmo porque o estágio no curso de
Letras era só no ultimo ano. E chegando aqui, me vem esta pesquisa e pratica,
e eu pensei gente, o que é isso? Nunca havia escutado isto na minha vida. Que
outro nome eles deram para isto que já existe aí? Ah, mas a faculdade, desde
o primeiro ano, tem o estágio supervisionado. Então, conheci toda a
proposta/diretriz da disciplina. E isto assusta demais, porque a gente vem com
aquela mentalidade de que pesquisa ou é cópia, como a JATOBÁ falou que a
gente faz no segundo grau, ou então que pesquisa é coisa para cursos de pós-
graduação. Que a gente não tem condição de fazer uma pesquisa e a gente vê
aqui que a gente tem condição sim, que a gente tem este potencial e que ele
precisa ser desenvolvido de alguma forma em algum momento da formação da
gente.

JUCÁ: Eu sei o que a INGÁ sentiu. Não vou colocar nem a questão assim de
idade. Porque a gente estava há muitos anos afastada da escola. Eu, por
exemplo, estava há 27 anos afastada da escola. O magistério que eu tive,
aquilo foi uma coisa assim, muito voltada lá para como eu desse a minha aula.
De repente, depois de 27 anos, eu voltei e fui parar aonde? Aqui na Faculdade.
De repente veio a pesquisa e a prática, ne? Então olha, vamos lá no primeiro
ano, no primeiro ano você sentiu aquela necessidade que era só observação,
você teve aquele questionário, aquelas coisas todas para você seguir. Eu não
sabia, e até hoje eu tenho dificuldade para fazer uma resenha, um resumo, e
que dirá o projeto. Então eu senti esta dificuldade que a Ingá sentiu, que eu
creio que todas estas que trouxeram esta bagagem, que não vieram logo, logo,
depois de um cursinho, depois de uma outra faculdade, teve. Porque eu não
tive esta preparação, e aqui também eu não tive. Então, teve uma professora
que depois, foi você, então que ensinou a gente mais ou menos assim, uma
resenha, e eu tinha que fazer o relatório e não dava conta. Estes
enxugamentos, estes recortes, eu não dava conta. Por que? Eu não fui
preparada para isso.

PAINEIRA: Não, mas eu acho que isto faz parte.

JUCÁ: Não, eu sei que faz parte da pesquisa. Mas eu estou colocando as
dificuldades, dentro do que você perguntou. Aí veio o segundo ano, aí no
segundo ano é mais o que? Você fazer um projeto. Verificar onde estão as
dificuldades? Aonde você vai intervir? Aquelas dificuldades todas. Isto tudo
para a gente, tem dificuldade, quando a gente não tem base, a gente tem
dificuldade em fazer recortes e transformar aquilo ali no seu projeto.
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INGÁ: Não, é isso, porque inclusive, (...) só não sei se está no caminho certo.
Não preocupa muito não, porque quando você tiver ganhando muito dinheiro,
você paga um jornalista, você paga um pedagogo, você paga, sabe como
assim?

Mas não é isso que a gente quer.

INGÁ: Mas não é isso que eu quero, porque de todo um esquema geral, nós,
quanto mais idade a gente tem mais a gente tem o domínio disso, mas eu
quero, ainda entender como jogar todas estas idéias que eu tenho certeza que
são boas sabe? Tudo dentro dos padrões, eu não quero poder pagar uma
MIRINDIBA para me orientar sempre em regimento, eu não quero poder ter
uma pensante, uma Adriana, uma TARUMÃ, na sala de aula e uma PAINEIRA
na parte operacional. Não, eu quero um pouquinho de cada coisa e a minha
dificuldade foi aí. (...) Sei o problema como é, sei que esta diretora podia ser
um pouco mais humana, está faltando o lado humano nela. Mas como eu vou
identificar isso? O que cabe na introdução, na justificativa, no desenvolvimento,
na intervenção? Sabe, a questão mesmo da prática formal.

JATOBÁ: Quais são os itens?

INGÁ: Isto mesmo! Exatamente.

TARUMÃ: Eu acredito que o ponto mais relevante desta disciplina, esta
questão de articular a teoria com a prática. Acompanhando o histórico da
maioria, que não tinha esta formação, que não foi formado com este perfil,
chega aqui, vence todos estes medos, estes receios, passa por isso, vê que é
capaz de passar por isso e falha aí nesta articulação que é a palavra que eu
havia citado no início. Eu tinha a prática e não tinha a teoria, ne? Eu tinha a
teoria e não tinha a prática. E de repente você vai para o campo e junta isto
tudo. Você vê que é possível fazer aquilo, com dificuldades, como todo mundo
sabe, é caminhando aos poucos com os percalços, com os entraves, que é
possível.

INGÁ: Esse ano não, esse ano, eu já consigo encaixar tudo. (...) De tanto
choque que eu tive (...) Opa! Sabe? Isto para mim foi doloroso de uma tal
maneira que este ano eu disse, não. (...) Eu agora defendo esta idéia e é isto
que eu vou fazer. Pode vir todo mundo que eu sei o que eu vou fazer. Por que?
Porque hoje eu estou um pouco mais preparada. Agora, esta problemática, é
porque outras pessoas agora vindo não tem isto.

PAINEIRA: E acho que a disciplina PPPIII foi a melhor disciplina do curso de
pedagogia.

JATOBÁ: Eu também.

PAINEIRA: Para mim ela foi certinha, é o meu ponto de vista.  Muitas das
coisas que eu não percebia no primeiro ano que a Camila falava, ne? (...).

JATOBÁ: Aquelas fotos daqueles gatinhos, ne?
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PAINEIRA: Eu pensava, o que a Camila está falando? E ela dava textos já de...
Não era texto fácil não, desde o primeiro ano, ela já... Hoje eu vou lá na pasta e
olho, gente, está tudo lá. Como se o pote estivesse ali e a gente não percebia.
Você percebe que tudo foi explicado, tudo foi falado. E que às vezes, você tem
uma possibilidade lá na frente de perceber o que foi este processo.

MIRINDIBA: Os Mário Sergio Cortella da vida, ne?

PAINEIRA: Então o que eu vejo assim que o curso, a disciplina foi muito bem
trabalhada. Assim, elaborada. O que eu acho que eu aproveitei muito a PPP,
na escola e tenho aproveitado, e o projeto. Esta disciplina ligou tudo, foi
excelente. Agora o que eu acho que tem que melhorar na PPP é esta questão
da gente ter que aproveitar as metodologias, se estiver trabalhando o
regimento, questionar sobre a escola dos grupos, vamos pegar o regimento lá.
Articular isto. A sala tem muita vivência que não é falada. A gente tem lá um
alfabetizador de 10, 15 anos. Temos aula de Alfabetização e Literatura e não
aproveitamos aqui, o que está acontecendo. Como está a realidade? Até eu
coloquei (...) A pratica, deveria, como é o primeiro ano, você aprende, você vai
melhorando. Este pessoal que está vindo aí, eles tem muito menos dificuldade
que nós. Então acho que Faculdade também amadurece.

(...).

INGÁ: Quando você fala esta questão da prática, lá dentro da sala, a maior é...
Falei até outro dia com a Gerusa, se você soubesse você tem um material aqui
dentro desta sala bom demais para você passar no seu trabalho, uma pesquisa
que ela está fazendo. Porque houveram apresentações fantásticas. Então
quando a gente vê uma Laura expor seu trabalho, uma Paineira, Mirindiba,
Tarumã e até eu mesma. Eu tenho umas tiradas, assim, que eu acho que estou
ajudando.Uma vez, eu virei até para você na sala, todo mundo riu: É Camila,
não dá para ser assim, de qualquer maneira, ne? Não dá para levar com a
barriga. Todo mundo riu neste dia. Porque realmente é o maior aprendizado
que tem. Então estas turmas que estão vindo, elas estão vendo, e acho
interessante que elas vem muito em mim, não sei se porque pensam que eu
sou mais velha e tal, e eu falo gente eu não tenho como ajudar, você tem que
ir... Por vocês mesmo. Assim, eu assisto o trabalho da Viviane, assisto
trabalho...Sabe? Eu fico ciscando quem eu acredito que tenha algo de mais
abrangente. (...).

TARUMÃ: Eu acho que a pesquisa e a prática possibilita isto, mas do que
todas as disciplinas que a gente pode ter visto nestes três anos, ela possibilita
uma coisa que as outras não possibilitam que é você observar o seu
crescimento. Quem pega o relatório do primeiro ano, estes dias eu estava
vendo o meu, como eu fui tão burra? Como eu registrei uma coisa deste jeito?
Por que eu não explorei mais?

JUCÁ: Mas a Camila falou isto no primeiro ano, quando vocês chegarem no
terceiro ano vocês verão, serão grandes pesquisadoras e escritoras.
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TARUMÃ: Quando você pega o projeto de pesquisa, você pensa como eu
consegui fazer isto? E fazendo estas relações que é o melhor do projeto, aquilo
tudo que sofreu durante dois anos, depois você pega o projeto pronto na sua
mão e começa a reviver. Você fala, como eu cresci. Como foi interessante para
mim estar dentro deste processo. Como foi válido ter esta disciplina dentro do
currículo. Por que se não tivesse, eu agora estaria fazendo o estágio, faria a
monografia e pronto, ne?

PAINEIRA:  Nós estamos fazendo mini-monografias aí ao longo destes anos,
ne?

TARUMÃ: Aluno tem esta coisa de que eu acho que passei pelo curso, mas
não sei nada, ne? E no PPP você pode observar o seu crescimento. Ano após
ano.

PAINEIRA: É isso que eu acho que esta articulação é muito importante. A
pessoa que fez... Eu acho que a disciplina foi bem pensada. Agora, tem coisa
que precisa melhorar e tal, isto é no decorrer. Quando começa a surgir, você
fala, olha tem isto que precisa resolver. Quem não aproveitou foi porque não
quis e deixou para a última hora. Porque este ano foi melhor, as orientações,
eu acho quem não quis pensar e não quis fazer, quis deixar para a última hora.

JATOBÁ: Para mim, o que deveria ser modificado no PPP, é só do segundo
para o terceiro ano. Ontem até eu brinquei com você, você deveria ter
continuado, durante todos os anos. No primeiro ano, tudo bem que tenha um
professor, mas do segundo para o terceiro, talvez se o mesmo professor
continuasse, seria mais viável para a PPP e para nós. Por que? Porque ele já
teria um noção dos projetos que foram feitos em sala de aula, de como
surgiram, ne? E isto favoreceria muito este acompanhamento.

(...).

TARUMÃ: Mas este também é um acréscimo. Eu não sei se isto foi pensado ou
se é impressão minha. Quando a gente sai da graduação, a maioria das
faculdades, elas não pegam alunos daquela... Por exemplo, a UFU não gosta
muito de pegar os alunos da UFU, ne? Preferem os alunos que vem de fora, os
alunos da UFU são muito aceitos na UNICAMP que eles já tem toda uma fama.
Então, isto também vem mostrar para a gente que existe.

(a fita acabou)

JUCÁ: (...) Às vezes ali eu estou me estourando, eu desabafo, eu adoeço, eu
tenho cólica de rins, quase morro. Aí eu falo: Segura na mão de Deus e vamos
embora.

MIRINDIBA: Pois é agora eu quero dar um relato de uma experiência que a
gente está acompanhando. Eu tenho uma amiga que ela, eu a conheci há um
tempo fizemos alguns anos do curso de inglês, ela é bem mais jovem. Ela tinha
muitos ideais de prestar vestibular na UFU e eu comecei aqui o curso de
Pedagogia. Aí conversando, ela indo lá em casa: Ah, você gosta do curso? Aí
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ela prestou o vestibular, está fazendo o curso de Pedagogia à noite e foi fazer o
estágio na escola aonde eu trabalho. Então o grupo é em grupo, o grupo dela
então já dá uma visão do que está acontecendo e da diferença eu acho de nós
que estamos no terceiro ano agora e dela que está no primeiro. Então eu pude
conversar. Agora no final, o grupo dela, que trabalhou em conjunto, porque eu
conversei com várias, elas estão muito felizes com o resultado do trabalho e a
orientadora que trabalha lá na escola, várias vezes questionou com elas e
comigo, qual é o sentido delas ficarem lá só observando e anotando. Aí eu
peguei e disse a minha amiga, agora você mostra para ela, o resultado, o que é
e porque é importante que estejamos na observação, neste primeiro momento.
Então, sabemos que tem uma importância muito grande, porque ajuda a gente
a mudar. A minha vontade era falar, que isto era para que não nos
tornássemos profissionais como ela, que não estuda, que fica parada.

(...).

TARUMÃ: (...) Mas por que? Era uma escola maravilhosa. Só que a história da
escola é o que? Elas colocam o estagiário para trabalhar no lugar do professor.

PAINEIRA: Mas nós conversamos desde o início sobre isso. Desde o início
com a Camila, você orientou que era para conversar com a direção. Antes de
entrar na escola nós já sentamos com a direção e colocamos o estágio é isso,
e isso. Para não ter aquele negócio: Você hoje vai corrigir caderno?

(...).

JATOBÁ: Eu acho que o que tem que ser feito no grupo é a (...) A gente ter que
ter esta autonomia, esta responsabilidade. Porque a gente tem que ser
honesto, a gente tem que ter honestidade. Porque você carregar o outro nas
costas não é bondade.

Você está prejudicando.

JATOBÁ: Você está prejudicando. Aí vão dizer, ah, mas é minha amiga, eu vou
magoá-la? Vai. (...).

(...).

PESQUISADORA: Isto é uma relação um pouco mais complexa porque a gente
precisa e eu acho que desde o primeiro nós trabalhamos isto também, como é
que a gente socialmente, tem esta característica de uma cultura, que requer
uma mudança, não é que tenham que mudar todos para que possamos mudar,
mas é que temos que mudar aos poucos e fazer devagar este processo. Não
dá para ser na porrada, porque a pessoa tem que aprender que a
irresponsabilidade dela vai significar prejuízo para o outro, que isto não é justo,
enfim...

JUCÁ: Eu corro atrás, quando chegar o meu dia de trabalhar sozinha, com
certeza eu vou saber fazer isto daqui de letra.
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PESQUISADORA: Eu entendo. Mas como formadora, tenho que refletir sobre
isto. Porque eu tenho que me preocupar com estas pessoas que não fazem,
que ficam no grupo para não fazer nada. Eu sei que o mercado seleciona, mas
e nós como instituição formadora, qual a função?

TARUMÃ: Esta disciplina tem que ter um critério de seleção.

PAINEIRA: Tem que pensar. Não sei se o professor-orientador. (...).

(...).

JATOBÁ: (...) Desde o início, desde o primeiro ano...

TARUMÃ: Não deixar assim, (...).

JATOBÁ: Porque depois que começa, já tem três anos de curso, aí não
adianta, não tem como mudar agora. Mas desde o primeiro ano...

(...).

TARUMÃ: Outra coisa que seria bom ressaltar dentro da disciplina, é esta
questão do professor da disciplina, porque ele é muito importante dentro da
sala e um professor que tenha a característica de professor-pesquisador, seria
mais válido, mais bem utilizado. Também dentro disto, agregar aí apenas
assuntos relevantes à disciplina, porque vem com alfabetização de jovens e
adultos, apresentem um seminário aí. Um tema que não acrescenta em nada
que nós já estamos por aqui. Está na hora de se pensar em outras coisas,
entendeu? Igual a Laura falou, ela tem dificuldade de fazer resenha, então
vamos falar sobre resenha? Tem dificuldade em fazer relatório, como se faz um
relatório? Vamos agregar à disciplina somente coisas relevantes à disciplina, a
conclusão do projeto, a construção do relatório.

PAINEIRA: Sabe o que eu acho? Que ficou a desejar? O aproveitamento. A
disciplina foi riquíssima, mas nós, eu não tive contato com o projeto direto das
outras meninas. (...) Podia ter um momento para a pessoa socializar seu
projeto, fazer um seminário para apresentar o seu projeto.

(...).

TARUMÃ: Acho que seria legal até mesmo para o dia da integração, ne? Ele é
muito válido para as pessoas de primeiros e segundos anos do que para a
gente. Porque nós tivemos poucos momentos, porque no primeiro e segundos
anos já tem esta questão no currículo do curso aí que tem relatório. Tem que
produzir. Então seria legal, à parte ali, olha, então vamos fazer o dia da
integração com as apresentações dos relatórios, das monografias.

JUCÁ: Eu fico lisonjeada demais da conta, porque outro dia tinha uma menina
me procurando dizendo que a Valda tinha pedido para me procurar para falar
sobre o meu projeto de inclusão na área de informática, pois ela teria a mesma
temática. (...) E a menina veio me procurar para trocar experiência, e eu



191

pensei: Meu Deus, no que eu posso ajudar? Você pode me ajudar nisso, aonde
eu posso buscar isso, mostrar os instrumento, a caminhada que você já
percorreu. Então, assim, de que maneira eu devo proceder? E eu disse, ora,
vamos conversar com o grupo e a menina disse, Não Laura, você mesma pode
me ajudar! Eu me senti muito lisonjeada pela professora ter me indicado, por
ter me sentido útil. Depois da conversa a menina disse que eu consegui ser
importante para ela abrindo horizontes para o meu trabalho. Estas são coisas
que compensam, que eu penso, se estivesse feito outro projeto, que teria dado
menos trabalho, eu não teria conseguido isto. Isto me dá forças para ver que
estou aprendendo.

INGÁ:  (...) Você está sendo formadora de opinião, então isto é importante.

JUCÁ: Eu sou muito grata, porque eu sou muito responsável, Camila. Eu tenho
muita dificuldade, muita dificuldade. Às vezes as meninas falam assim, olha
ficou uma certa pergunta para você fazer. Eu escrevo muito. Então, eu tenho
muita dificuldade, mas o quanto eu já superei, o quanto de recorte eu estou
dando conta de fazer.

PAINEIRA: Não, e outra coisa, é fundamental, desta parte aí falando do grupo,
ne... Concordo entre aspas. Porque é fundamental para o professor que o
aluno, ele faça o relatório ou o projeto, do início ao fim. E o que você vê é o
seguinte: você faz a introdução, você fica com o desenvolvimento, então você
pega a teoria...

JUCÁ: mas mesmo assim eu já cresci muito.

PAINEIRA: Mas a formação que você quer aí, da pesquisa, desta importância
fica a desejar.

JATOBÁ: Foi por isso que eu falei da responsabilidade. Porque quando a gente
trabalha com o grupo, a gente fala vamos sentar aqui agora... Faz junto. È
acompanhar passo a passo.
(...).
TARUMÃ: Eu escutei a Valda falando com uma aluna outro dia: Não quero nem
ler, porque você tem que ter segurança do que você está escrevendo. E eu
pensei, gente, quantas vezes a gente não chora em casa, porque eu acho que
não é isso e quando a gente traz, ne? Aí que pega, este processo de
construção e reconstrução, ne? A gente fala, gente, mas ela precisava dizer
isto? Isto traz uma angústia. A gente também precisaria destes momentos em
sala de aula para estar ali com o professor e dizer: dá uma olhadinha!

JUCÁ: (...) Pessoas que são capazes. Eu tenho uma idéia, ela tem outra e ela
tem, outra. (...) A importância do grupo que cada um tem uma idéia. Vamos
supor, eu tenho uma idéia (...) Pessoas que (...).

PESQUISADORA: Eu tenho uma dúvida, em relação ao que vocês disseram
sobre o primeiro ano. Disseram das características do primeiro ano, e que, ao
longo do processo, então hoje chegando ao terceiro ano vocês conseguem
compreender o que foi o primeiro, o que foi o segundo e como chegaram no
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terceiro. Agora a minha pergunta é o seguinte, o primeiro ano é muito
complicado para ser entendido no primeiro ano? Hoje, olhando para trás,
avaliam como necessário?

Ele é a base!

TARUMÃ: Ele é completamente necessário, porque se não fosse a imaturidade
do relatório do primeiro ano, de estar no campo. Apesar de tudo que acontece
na vida da gente, Se não tivesse aquele primeiro ano, a construção do projeto
seria muito mais dolorida. Ela não vai deixar de ser dolorida. (...) O que eu (...)
é que você como uma pesquisadora, você também deve ter as suas angústias,
ne? Só que o primeiro ano te dá um suporte. Ele ajudou naquele momento,
ajudou agora.

(...).

JATOBÁ: Eu acho que ela foi muito válida no primeiro ano sim, porque você
começou desde (...) Nós não estávamos maduras, mas a gente aprendeu a
construir. Então eu acho que foi válida.

TARUMÃ: Tanto é que para fazer agora, a gente teve que voltar lá. Aquelas
apostilas, (...).Explicando este processo. Falando do PPP, sobre o conteúdo de
pesquisa, o que é pesquisa, o que é um pesquisador? O que nós iremos fazer
no próximo ano?

(...).

PAINEIRA: Eu não tive tanta dificuldade, mesmo porque eu tinha a prática, mas
quem estava junto comigo, gente, se eu não encaminhasse: Olha, a Camila
está falando assim. É assim. Mas passou.

JUCÁ: Aquelas folhas, aqueles retratos que foram usados, (...) se não fosse a
partir daquele trabalho que a Celina descobriu que havia sido sua professora,
se não tivesse aquele tudo, tudo...

(...).

PESQUISADORA: Como é um processo em construção, sem modelos prontos,
traz conflitos para a realidade.

TARUMÃ: Para nós foi muito mais difícil, mas dolorido, deixou marcas no
primeiro e está deixando no terceiro, porque quando você tem a quem recorrer
não é tão difícil. Hoje eu analiso as meninas do primeiro e do segundo ano e
elas estão tão lights ne? Nesta época do ano a gente estava descabelando, já
estava tendo ataque de nervos em sala de aula e com elas parece que nem
tem a disciplina. Parece que os professores ali estão só falando coisas boas
para elas, ne?

(...).
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JATOBÁ: Eu gostei do papel de cobaia, porque eu aprendi muito.

PESQUISADORA: Fez um comentário sobre a primeira turma, encerrando e
agradecendo as alunas que participaram.



194

Anexo C
TRANSCRIÇÃO DO GRUPO FOCAL

GRUPO 2
DATA: 04/12/04
HORÁRIO: 9:00 INÍCIO - 10:45 FINAL
PARTICIPANTES:  QUARESMEIRA,

EMBURANA,
ANDIROBA,
AROEIRA,
IPÊ,
JACARANDÁ

PESQUISADORA: O que consideram mais importante nesta formação inicial
que tiveram na Católica?

QUARESMEIRA: Eu acho que foi a união da teoria com a prática.

PESQUISADORA: Em que sentido?

QUARESMEIRA: Em mostrar para nós que... Porque a gente houve muitos
professores falando “Ah, eu preciso fazer um curso de graduação, não preciso
de saber científico nenhum, porque ser professor é você estar ali, pegando no
chifre do boi dentro da sala de aula. Os livros falam uma coisa e dentro da sala
é outra “. Então, eu acho que o curso da Católica veio mostrar para nós que
não é bem assim. Realmente, você tem que ter uma prática, tanto que o PPP
põe este monte de horas para a gente estar desenvolvendo em sala de aula,
mas dentro da sala de aula com as outras disciplinas, os outros professores, eu
entendi, ficou para mim isto, os autores que a gente estudou, tem uma relação
muito forte com a prática, não fica solto, nem uma coisa nem a outra.

EMBURANA: Para mim foi relacionamento. Você nos estágios e nos próprios
grupos de estudo, você conhece a criança ou o ser humano até desde o início
até a velhice. Então você começa a entender muitos procedimentos, muitos
comportamentos, então para mim foi saber relacionar com as pessoas,
entender este processo.

ANDIROBA: Para mim, foi ótimo porque eu já conhecia a prática, um pouco da
prática e agora eu estou conhecendo a teoria. Então agora eu estou juntando
as duas coisas. Por já trabalhar nesta área, para mim esta sendo ótimo,
juntando a prática com a teoria.E como eu já tinha um pouco da prática, tem
me ajudado a avaliar melhor o meu trabalho. Tem me ajudado a questão de
planejamentos, experiências, né... Tem me ajudado.

AROEIRA: Já é o contrário da Andiroba. Eu não tinha a prática e fui pegando a
teoria. Nos dois primeiros anos eu não conseguia ter aquela visão. Eu não
conseguia ter aquela visão da prática. Já este ano veio tudo de uma vez assim,
eu já consegui. (...) Eu já consegui pegar a relação da teoria com a prática.
Este ano tudo ficou mais claro, uma visão bem clara mesmo. (...)
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IPÊ: Para mim também esta parte prática, do estágio lá no campo. Para nós
este ano foi, para o meu grupo, que a gente mudou de campo e tudo. Vimos à
necessidade de uma escola, de outra. Como é a escola pública. Como eles
trabalham. A gente tem o pensamento que a escola pública tem o ensino pior,
mas não são todas as escolas assim. E relacionamento também, foi bom neste
sentido. Eu também não tinha prática nenhuma né? E pretendo futuramente
então para mim está sendo bom.A teoria e a prática.

JACARANDÁ: O que eu mais gostei é a Pesquisa e a Prática Pedagógica.
Principalmente porque eu não tinha nenhuma experiência na educação, então
no estágio a gente aprende muita coisa, esta interação de relacionamento, a
conhecer o jeito da escola trabalhar, a nossa é educação infantil. Eu gosto
muito, admiro muito, a gente vê as etapas que a criança está. Para mim a
melhor parte do curso é a Pesquisa e Prática pedagógica. É o contato direto.

PESQUISADORA: Nesta formação com a base docente, o que vocês
consideram como fundamental para a compreensão da profissão de
Pedagogas?

QUARESMEIRA: Para mim foram três. Foi lindo estudar Educação Matemática.
Eu adorei, porque eu tinha a prática, trabalhava com os meus alunos 2+2, 2+3,
probleminhas, mas eu não tinha a idéia de como se processava o raciocínio
lógico matemático. Então depois que eu estudei isto eu comecei a entender as
dificuldades de meus alunos. Eu antes não entendia, eu achava tudo muito
simples. Gostei também da parte de currículo, não imaginava. Não pensava
metade das coisas sobre currículo que aprendi com a disciplina. Eu achei muito
interessante os tipos de currículo. À parte de gestão também. E gostei também
da disciplina alfabetização e literatura. Essas três foram fundamentais. A
Psicologia, apesar da colega ter falado, eu acho que deixou a desejar. Tem
muita coisa a ser explorado. Ficou muito no superficial. (...)

ANDIROBA: Desde o primeiro ano, eu acho que a disciplina Fundamentos da
Educação Infantil foi muito importante, me ajudou bastante. No segundo ano, a
disciplina desenvolvimento, ensino e aprendizagem, porque a gente acaba
sendo um pouco psicólogo também, junto com as crianças, a família. Por ser
pedagogo, acaba sendo psicólogo também. Neste ano, a disciplina Gestão e
currículo têm me ajudado bastante.

JACARANDÁ: O que mais estou gostando, é a disciplina Gestão e currículo,
porque eu pretendo ter uma escola. Eu quero ter uma escola para eu
administrar então a disciplina ajuda bastante neste sentido.

AROEIRA: (...) Psicologia, gestão e currículo. (...) O ano de intervenção. Faltou
um pouco de segurança na disciplina de PPPIII.(...) Poderia ter ficado mais rico
este ano.

IPÊ: Eu para mim, até o ano passado, foi difícil esta parte da disciplina PPP. Só
o primeiro ano a gente teve uma base boa, no ano passado também, não sei
se porque tivemos dificuldades de orientadora com a supervisora. O ano
passado e este ano foi muito difícil.
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JACARANDÁ: O que eu mais gosto é de estar fazendo gestão, mais a
disciplina de Desenvolvimento, ensino e aprendizagem que faz a gente
entender a criança e mais a Educação Matemática, porque ajuda a gente muito
a entender como procede o desenvolvimento e atitude da criança.

PESQUISADORA: É importante que tenha a base docente na formação do
pedagogo?

ANDIROBA: Para eu assumir a direção de uma escola, eu preciso ter passado
por uma sala de aula.

QUARESMEIRA: Quem nunca esteve na prática precisa ter uma formação na
base docente, porque senão como ela entenderá os docentes de sua escola?
Então, tem que saber pelo menos teoricamente.

EMBURANA: Eu acho que tem que ter uma base sim, mas só que eu acho que
o curso dá muita importância à docência. O curso deveria focar mais,
entendeu? Por exemplo, gestão e currículo, mapas e estatísticas que o
pedagogo faz, que não aprendemos. Tem muita matéria para a docência e de
gestão é menos. Poderia focar mais na gestão propriamente dita, tem muita
coisa de diretor. O diretor nem passa na sala de aula, a gente vê no estágio,
ele vai, mas tem o orientador o supervisor.

PESQUISADORA: Em relação ao projeto da Católica? Qual o nível de
conhecimento que vocês tem? Vocês já leram?

QUARESMEIRA: Eu vi no site, é bem resumido, mas fala das matérias teórico-
filosófico-científico, um monte de hífen lá, eu ate coloquei isto no meu projeto.
O que eu entendi é mais ou menos isto, ne... Esta teoria, a ciência...

ANDIROBA: O que eu sei é o que está no nosso projeto, que a gente montou.
Agora pegar o projeto da católica mesmo, para ler, para refletir sobre isto,
nunca peguei.

PESQUISADORA: Mas mesmo sem pegar o projeto em si, quais as
percepções?

ANDIROBA: Da pra gente perceber sim, inclusive e a questão da Pesquisa e
Prática. Eu sei que em outras Faculdades, a prática a gente estaria fazendo no
último ano. Aqui na Católica a gente faz desde o início. Isto eu creio que vai
facilitar pra gente. Às vezes mesmo a gente tendo dificuldade de todo ano estar
indo a escola. Mas acho que no último ano a gente vai perceber que foi o
melhor para gente. Existe uma diferença, quando a gente está olhando, então a
diferença maior e a disciplina Pesquisa e Prática Pedagógica.

EMBURANA: Para mim o diferencial é a pesquisa e a prática, o estágio(...) e
também o social da Faculdade. Aqui a gente se sente em casa, ne? (...) Não é
muito uma firma, pelo menos eu sinto assim, sabe? O pessoal é aberto ao
diálogo. O projeto social dela, eu acho que(...)
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ANDIROBA: Principalmente para nós, a primeira turma, nós tivemos este
privilégio de...

QUARESMEIRA: Ate demais, ne?

JACARANDÁ: O projeto da Católica é um projeto humanístico, visa o ser
humano social. È isto que eu percebo. E também pela fala do Dom Jose,
quando ele fala da católica. O objetivo, o foco principal é atingir o ser humano.
Eles falam e a gente percebe que dentro, a interação do aluno, com o pessoal
da Católica. A busca de um ser mais aberto.

PESQUISADORA: Conhecem a proposta curricular do curso de Pedagogia?

PESQUISADORA: Alguém participou do processo de revisão curricular?

COLETIVO: Não

PESQUISADORA: Qual a importância da pesquisa na formação?

EMBURANA: Ela é fundamental. Eu lembrei até da sua aula, que nos não
sabíamos nem o que era pesquisa. Mas eu tenho um exemplo prático de
pesquisa. Eu mudei de serviço recentemente, então lá tinha que criar uma
entrevista para o setor de admissão, lá no departamento pessoal. Lá o perfil é
totalmente diferente das pessoas. Eu fui conversar com as pessoas, isto eu
aprendi na Faculdade, conversar para ver o grau de escolaridade, que tipo de
pessoa que eu iria fazer. Então a partir deste diagnóstico, eu elaborei uma
entrevista, que ficou muito boa. Então para mim foi excelente, eu já tive
aplicação na prática.

AROEIRA: Eu vim aprender o que é uma pesquisa de verdade aqui, no
primeiro ano. Porque ate então era aquela pesquisa que a gente estava
acostumada, que colocaram para a gente nas escolas de cópia e reprodução
de informações. E aqui que eu vim entender outro conceito de pesquisa. E o
que é esta pesquisa? Eu sei que assim que eu me formar ela vai ter que
continuar comigo. Para ser uma boa profissional, vou ter que pesquisar sempre
, eu nunca vou parar, agora eu já sei. Eu também não posso deixar e dizer,
agora eu já aprendi, eu já sei. A pesquisa vai me acompanhar para sempre, eu
nunca vou estar formada, já coloquei isto na minha cabeça. Ela é o meu
instrumento de trabalho.(...)

QUARESMEIRA: Foi importante para mim, porque eu sempre gostei muito de
estudar, ler muito, sobre qualquer coisa, não escolhia assunto. Foi importante
para eu perceber que nada vem de qualquer coisa, nada vem do nada, porque
às vezes quando a gente é adolescente, a gente lê alguma coisa e fala nossa
um dia eu quero escrever assim, mas você não sabe como de que jeito. Então
quando você chega aqui, começa a ter base, ler alguns autores que começam
a te despertar. Se você realmente lê, se você busca, faz realmente uma
resenha, uma síntese do que está estudando, te desperta para a importância
de normas técnicas, que no início a gente acha aquilo uma palhaçada, uma
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bobeira, para que isso? Então você começa a entender o porque de tudo e vê
que nada e sem sentido. Então para mim, na minha formação foi importante
para isso. Me despertou para a ciência, mesmo, para a vontade de estar
continuando a carreira, não só de graduação, mas de pós, não querer parar.

IPÊ: Para falar a verdade eu não gosto muito de estudar, leitura estas coisas
eu nunca gostei. Então para mim me ajudou bastante neste sentido, porque
para mim era coisa assim, mais prática, não gostava de ficar lendo, depois
tinha que investigar quem fez, fazer resenha, resumo, nunca gostei disto. Então
eu pensava também que nunca ia dar conta de terminar uma Faculdade. Eu
falava eu vou começar e não vou terminar. E com isto eu fui adaptando fui
conseguindo e hoje assim, eu quero continuar, não vou parar os estudos,
sabe? Para mim ajudou bastante neste sentido. Hoje eu já tenho facilidade nos
textos, de fazer resumos, resenhas estas coisas.

JACARANDÁ: Para mim a pesquisa é uma coisa totalmente nova, ne? Porque
eu parei de estudar com 11 anos e voltei com 45, então... Foi assim, três
décadas, totalmente longe da escola. Eu não sabia nada o que era a pesquisa.
Mas agora no terceiro ano eu entendi que a pesquisa, ela te leva a conhecer a
realidade e estimula a estar sempre querendo aprender mais. Fazendo aquele
estudo continuado, então a pesquisa é isso, te leva a buscar sempre mais, a
querer conhecer mais. Você vai tirando lá do fundo, isto daqui tem um
fundamento, ai você puxa outro, ai você puxa outro fundamento e assim, vai
ficando curiosa. Porque eu, diferente da Ipê, sempre gostei, tanto que briguei
ate voltar a estudar de novo. E estou cursando o curso superior, mas tenho
esta curiosidade. Ver lá no começo, tanto que eu gosto muito daquela música
do Raul Seixas “Eu nasci assim, há dez mil anos atrás”.Eu fico imaginando o
que havia a 10 mil anos atrás? É muito, querer ir lá e pesquisar e é só a
pesquisa que dá esta possibilidade.

ANDIROBA: Para mim a pesquisa me levou mais a reflexão, sempre gostei de
ler, mas me ajudou. O curso me ajudou a refletir mais, na questão de buscar o
conhecimento.

QUARESMEIRA: O tanto de gente, pesquisadores e estudiosos que estudam
sobre tal coisa e eu nem sabia que ele existia. Eles já estudavam antes de eu
nascer. Aí é que a gente entende a fundamentação teórica. Para que buscar o
que fulano disse para explicar o que estou fazendo? Então você começa a
entender...e relacionar.

ANDIROBA: Hoje eu sou apaixonada em Paulo Freire. Antes eu nem conhecia.
Tudo que falam sobre ele eu quero ler.

QUARESMEIRA: O marquinho mostrou que podemos ter várias fontes para
obter e coletar as informações. Ele mostrou que tudo, até um out door que você
vê na rua, você está trazendo novos conhecimentos.

ANDIROBA: Ele nunca trouxe nada pronto. Nós que teríamos que fazer (...),
refletir sobre aquilo, expor na sala. Ele não trazia nada pronto mesmo,
questionava para que nos pensávamos.
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(...)
IPÊ: Pelo menos ele respeitava o que a gente colocava.

COMENTÁRIO DA PESQUISADORA: É, eu acho que estão aí os exemplos
que vão ficando na história de vocês mesmo. Têm excelentes professores, têm
professores que conseguem estabelecer esta relação. Mostrar que várias
estratégias precisam ser criadas pelo professor. Não é só uma estratégia.
Acham que só a cartilha, então é só a cartilha. Eu aprendi assim então vou
trabalhar desse jeito do começo ao final do ano. Isso é uma relação hoje com a
profissão que precisa ser repensada. Mas, enfim... Especificamente em relação
à pesquisa e a prática, gostaria que vocês colocassem, quais as dificuldades e
quais as possibilidades na PPP, ao longo dos três anos.

EMBURANA: Só mesmo a observação, isto foi o que eu achei mais difícil.
Agora, o que ela propiciou foi conhecer a prática. Eu não atuava e não atuo
ainda, foi conhecer os espaços e também as outras opções que a pedagogia
oferece sem ser só a educação. Entendeu? Ela oferece um campo muito
grande que não precisa ser só na escola.
Foi isso e foi excelente!

AROEIRA: Uma coisa eu concordo com a Emburana. Ela possibilitou primeiro
esta visão da gente não ficar preso somente na escola. Existem outras, igual
ao campo aonde eu fui é uma associação. Que eu não conhecia. Eu acredito
muito nisso, quando a faculdade fala que a nossa força é a comunidade. Agora
que eu comecei a entender porque que a forca da instituição é a comunidade.
A gente está trabalhando isto. E quando a gente sai para ir para estes outros
campos que existem a gente pensa assim: Ah, eu tenho que ir para uma
escola! Eu tenho que fazer o estágio aqui ou ali, mas eu já estou em uma
instituição que tem uma prática educativa e o mais importante é a seqüência
dada ao nosso trabalho. Estes campos dão uma base de formação pra gente
excelente! O primeiro ano da gente foi na Pastoral da Criança, já deu um
preparo. Foi um trabalho muito bom, excelente! O primeiro ano facilitou muito
para eu chegar no terceiro ano e fazer a intervenção.

EMBURANA: Foi até doloroso, deixar o campo do primeiro ano e focalizar no
segundo.

AROEIRA: Nossa, eu pensava, tudo que a gente aprendeu, a gente vai ter que
partir para outro campo e deixar tudo o que fizemos. A gente não queria, a
gente queria continuar. Mas aí também foi bom, porque no segundo ano eu já
vi como que é uma escola. Porque eu fui para uma escola e vi os problemas
que cercam, como é complicado a gente trabalhar dentro de uma escola. A
gente está vendo alguma coisa que está errado e a gente não pode questionar.
Isto deixa a gente um pouquinho frustrada. Por a gente não poder fazer nada.
Isto me fez pensar: será que daqui a dez ou quinze anos se eu estiver no lugar
desta pessoa, eu vou agir deste jeito?

PESQUISADORA: Eu espero que não
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AROEIRA: A gente começa a se questionar muito. (...) E depois a gente
começa a se questionar. Como será que eu vou agir? Será que eu vou estar
com este gás todo?E vou chegar no final, eu vou agir da mesma forma com
aquilo que eu era contra? Então faz a gente pensar, pelo menos para mim fez!
E continua fazendo.

PESQUISADORA: Aí você lembra do Paulo Freire. Que morreu velhinho e com
as idéias mais inovadoras do que qualquer jovem. Toda vez que estou ficando
cansada lembro do Paulo Freire e digo: Não posso me cansar! PF foi forte até
o fim, então tenho que ser!

IPÊ: Nós também mudamos de campo, ne? É isso que as meninas falaram, o
que ajuda a gente é que a gente vê os erros, às vezes assim, a realidade lá da
escola. E lá a gente não pode mudar, o que a gente pode pensar é na gente no
futuro ne? Que a gente não vai cometer aqueles mesmos erros, isso ajudou
muito

PESQUISADORA: Você falou um pouco antes Ipê, da relação do supervisor
com o orientador que é uma relação complicada. Você avalia que isso, pelo
que você passou, é um dificultador da disciplina? Ou você acha que foi apenas
uma situação ocorrida?

IPÊ: A minha dificuldade foi porque o orientador tinha que estar em sintonia
com o supervisor . Para falar direitinho para a gente, pra orientar a gente
direitinho. Porque na elaboração do nosso projeto, este ano, você viu, a gente
teve dificuldade em fazer o nosso relatório porque no ano passado não teve
isso. O orientador orientou de uma forma e chegava no supervisor e ele falava
não é assim. Então chegou no final eu pensei, quem vai corrigir o projeto? É o
supervisor? Então vamos fazer do jeito que ela está dizendo. Ficou tudo
diferente do orientador. Entendeu? Mas pelo menos ficou igual ao que o
supervisor queria e nós passamos. Mas este ano nós não aproveitamos nada
do projeto do ano passado para a parte do relatório. Então eu acho que eles
tem que estar em sintonia. Agora este ano, está tranqüilo, tivemos as
dificuldades, mas deu tudo certo, pois mudamos de orientador e agora eles
estão falando a mesma língua, o orientador e o supervisor. Esta foi a
dificuldade do ano passado.

JACARANDÁ: A gente não teve problema assim, nem com o orientador e nem
com o supervisor. Mas o que eu ouço aqui na faculdade é a reclamação sobre
esta relação dos orientadores e supervisores. Ah, o meu orientador falou uma
coisa e o supervisor falou outra. Agora assim, a prática no campo possibilitou
que a gente, velha igual a mim, conhecesse o espaço da escola. Igual o
Francisco fala, ne? A gente vê de uma forma e depois chega lá e é outra coisa.
E será que quando eu formar, como é que serei? Como gestora? (...)

QUARESMEIRA: As minhas maiores dificuldades foram: No primeiro ano, foi
muito bom, estávamos em um campo diferente de escola, na rádio, fizemos um
projeto muito interessante, nós gostamos muito de fazer, estávamos todas
deslumbradas. Um programa educativo que já existia lá na radio, e a gente
falou sobre isso e ficamos empolgadas em criar um novo programa, alguma
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coisa assim. Só que chegamos no segundo ano e não podia. Então foi a
primeira dificuldade. A gente teve até um pouco de resistência, questionamos
muito, mas por que? Tivemos que ir para a escola. Chega na escola, e até hoje
eu não sei porque que no segundo ano, nós ficamos sem orientadora. Eu fiz o
projeto no ano passado sem orientação nenhuma. Só mesmo com a Valda em
sala de aula. Saiu. Ainda bem! Ficou bom e também atendeu as minhas
expectativas. É claro que a professora esperava mais, mas eu acho que ficou a
contento também. E este ano, as dificuldades que eu enfrentei foi o monte de
horas que tem que cumprir. Assim eu sei que é necessário, mas não deixa de
ser uma dificuldade. Muitas horas para cumprir, a gente que trabalha, não tem
muito tempo para estar mexendo. Você vai na orientadora também, ne? Tudo
bem que a minha é a mesma, orientadora e supervisora. Então, falam a mesma
língua. Porque é a mesma pessoa. Mas as vezes a gente chegava, mostrava e
a orientadora falava: Está bom, mas pode fazer isto daqui ou aquilo ali. Sempre
querendo mais sabe? Nunca te dá uma palavra tipo assim: Ficou ótimo, gostei.
Você está no caminho. Sempre você está frustrando, porque você chega, você
acha que vai ouvir isto, porque você deu uma pesquisada, sua cabeça abriu,
parece que você deu um salto, recebeu até uma luz para escrever na hora
assim, sabe? Você olha e pensa, nossa ficou lindo! Vou chegar lá e ela vai falar
que é o melhor que ela leu até agora, ne? Aí você chega e não escuta
nada.Sabe? Então eu acho que falta um pouco mais de incentivo para a gente.
Porque nós estamos buscando, lendo, fazendo a nossa parte.
(...)
QUARESMEIRA: Igual menino! Nós alunas, somos eternas crianças, a gente
quer ser incentivada também. Para ver que você está estudando e está
surtindo algum efeito, ne? Então as minhas dificuldades foram estas. E as
possibilidades, foram todas possíveis. Foi ... Ah, teve outra dificuldade também,
a gente lá no campo, a gente tentava mostra para os professores. Porque no
segundo ano a gente ia fazer com a equipe de 4 professores. Um professor de
cada série. A gente teve uma reunião para explicar o que era, porque, como
era, o que iria acontecer. Aí a gente só escutava assim: Ah, muito bonito, mas
não sei não. Então a resistência, não querem aceitar, não querem tentar fazer.
Até aí tudo bem, porque chegamos neste ano e fizemos com um professora só,
deu tudo certo. Mas além de tudo é a resistência das pessoas que nos
recebem, sabe? Te aceitam porque é bonito falar que estão aceitando
estagiário, mas na hora de ajudar a fazer... (...) A resistência é essa, os antigos
da profissão que não deixam a gente, novinhos, chegar com idéias diferentes,
ne? (...) Possibilidades eu vi que a disciplina proporciona crescimento pessoal,
profissional, intelectual, foi muito bom. Tem muitas possibilidades.

COMENTÁRIO DA PESQUISADORA: Vários comentários foram feitos, sobre a
atividade desde o primeiro ano, como agiram e reagiram as dificuldade e
obstáculos enfrentados ao longo dos 3 anos.

EMBURANA: o que eu ainda queria mencionar, foi a troca. Eu pelo menos
troquei com muitos grupos, e aí o que você acha? Como você fez? Eu troquei
idéia com muitos grupo, e aí o que você leu? Nós mesmas buscamos esta
troca. No ano passado nós não tivemos isso.
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ANDIROBA: A grande diferença que eu notei, pra mim e eu acho que foi para a
maioria é esta questão do estágio também ne? Quando foi falado quantas
horas, a gente brigou mesmo, a gente não queria, a gente queria saber o
porque de tudo isso. Mas hoje a gente, chega no final do terceiro ano e a gente
vê o quanto isso foi bom pra gente, porque a gente foi lá para a prática e
aprendemos muitas coisas. SE a gente tivesse deixado tudo para o final, a
gente hoje não teria a experiência que temos. Achei muito... hoje a gente
consegue ver

IPÊ: Gente eu tenho colegas que trabalham comigo lá na prefeitura que fazem
o curso em outra instituição particular, e que estão terminando mas só neste
ano é que estão no estágio, mas não entendem nada. Eu vou tirar dúvida com
ela e vejo que ela não sabe muita coisa. Ela não tinha noção de prática, só no
último ano que fazem e vão lá e o diretor assina, então não tem o compromisso
com o campo. Igual a gente que tem o Seminário que a gente tem que
apresentar, a gente tem que saber alguma coisa. Não tem como a gente ir
enrolando, porque seria muito fácil, porque a gente conhece bastante escolas
que só assinariam para gente. Então aqui eu achei isso que em outras
instituições não tem. Eles querem só a quantidade de horas para provar que
você fez estágio. E saem sem saber nada! Não sabem o que é prática...

COMENTÁRIO DA PESQUISADORA sobre a importância da compreensão da
formação inicial e da necessidade de busca da formação continuada, seja
aonde for.

IPÊ: Eu lembro no primeiro ano, quando nós entramos, ne? Eles passaram na
sala, não lembro quem, mas perguntando o que a gente queria, o que
esperávamos. Eu coloquei que queria só o meu diploma. Fui honesta, eu só
queria um curso superior.

QUARESMEIRA: O meu grupinho, ne? Eu fui muito apedrejada no início,
porque eu falava que queria fazer pós, quem sabe até mestrado, quem sabe?
Eu escutava, você está ficando doida, você é louca! Hoje quem falou isto, diz:
É eu vou fazer pós-graduação também. Já está todo mundo mudando. Viram
que não é só o papel que importa.

AGRADECIMENTO DA PESQUISADORA

EMBURANA: Eu queria só registrar que eu pretendo fazer mestrado na História
da educação na Católica ainda.

QUARESMEIRA: História da educação? Eu não. Em Educação Matemática.
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Anexo D
TRANSCRIÇÃO DO GRUPO FOCAL

GRUPO 3
DATA: 04/12/04
HORÁRIO: 14h00min INÍCIO - 16h00min FINAL
PARTICIPANTES: IMBAÚBA,

PAU-BRASIL,
PARICÁ,
GABIROBA

PESQUISADORA: Explicou o objetivo do trabalho e justificou a utilização dos
três gravadores na sala do grupo focal. O que consideram mais importante
nesta formação inicial que tiveram na Católica?

IMBAÚBA: Para mim, foi o estágio, desde o começo do ano. Para mim é o
diferencial mesmo da Católica. Você tem a oportunidade de vivenciar a prática
desde o início do curso, pra mim é o principal. O que me mudou. A gente
aprende muito na teoria e prática, mas pra mim a prática é essencial. A teoria
nem sempre funciona na prática. Então a gente já vai terminar o curso com
esta visão. Sabendo desta separação. Não vai ter aquele conflito. Porque muita
gente quando termina o curso fala, ah, eu aprendi muita coisa que não serviu
para nada, porque eu vou lá à teoria e é totalmente diferente. É eu vou lá à
prática e muda tudo. E até conciliar a teoria com a prática é mais fácil quando
você está com os dois ao mesmo tempo. Estudando, analisando, refletindo.

PAU-BRASIL: Eu entendo que o diferencial é este mesmo. Porque quando
você fala assim, na Católica, todo ano você faz estágio, o pessoal até fala
assim...

PARICÁ: É diferente também né Camila. Cada ano você vai lá e vai
enriquecendo o seu saber. Você vai descobrindo no estágio. O nosso foi
diferente, primeiro ano, segundo ano, Aí vai descobrindo... Como é que eu
falo...

PAU-BRASIL: é que cada um foi feito em uma realidade. No primeiro ano teve
mais abertura, né. Poderia ser na saúde, na... Em lugares e campo de
pesquisa. Porque muitas, você vê mesmo na instituição que eu trabalho, têm
profissionais que estão fazendo estágio, por fazer, apenas de nome, na
realidade não estão fazendo. E aqui não, se você não fizer não tem como você
fazer o relatório, aí como você vai fazer? Não tem jeito.

IMBAÚBA: A questão é que os alunos da Faculdade são muito organizados,
não é daquele jeito, vou fazer porque (...) é levado a sério este estágio, tem um
objetivo.

PARICÁ: Lá onde eu trabalho tem uma aluna de outra instituição fazendo o
estágio dela, mas não esta praticando, pega dados, mas não está praticando,
não está realizando, né PAU-BRASIL?



204

PAU-BRASIL: É porque ele está fazendo Normal Superior em outra instituição.
Normal Superior teria que ir para a sala, como ela já é professora, ela só está
pegando a prática dela e jogando como se ela estivesse fazendo. Então
perguntou para nós: Uai, mas que estágio é este que eu nunca vi vocês com
um giz na mão? Ela acha que estágio é chegar à sala e passar uma atividade
lá e ficar de uma as cinco escrevendo no quadro. Ela acha isso, pelo menos
falou assim com a gente, né. (...) Eu falei para ela que estamos formando para
gestoras não é para docentes. Nós fomos à sala de aula. Cada dia em uma
sala de aula, terceira, quarta, quinta, até oitava. Só que não para dar aula.
Porque o nosso projeto foi sobre o Círculo de Cultura. Então era uma coisa
nova, e na realidade o objetivo da disciplina era que levássemos o novo
mesmo para a escola. Você está levando o novo e não o tradicional, o que
todos já fazem. Então o que acho importante é isso aí, o diferencial é esse.

PESQUISADORA: Quais os conteúdos, ou as disciplinas que vocês
consideram fundamentais para a profissão de vocês, pedagogas, hoje se vocês
olharem estes três anos, lembrando inclusive que o nosso projeto aqui tem a
base docente como princípio, e, então, dentro dessa perspectiva, qual é, o que
é que vocês consideram aí, dentro dos conteúdos, das próprias disciplinas,
mais importante para a formação profissional de vocês?

IMBAÚBA: Desde o primeiro ano?

PARICÁ: Ah, tem um pouquinho de cada, né?

IMBAÚBA: História da Educação.

(...)

PAU-BRASIL: Como que era o nome? Não me lembro o nome da disciplina da
Elfrida.

PARICÁ: Fundamentos da Educação Infantil.

PAU-BRASIL: É. Foi ótima! O currículo da disciplina Gestão e Currículo na
Educação Básica. É essencial a do Francisco porque, para você ser pedagoga,
no caso, tem que ter docência, mas você tem que conhecer o todo, não é?
Senão como que você vai trabalhar nessa área sem conhecer o que é um
currículo, este tipo de coisa? Por exemplo, a minha visão de currículo era só
uma, aquela grade curricular da escola, não é? E não essa visão ampla de
currículo. Então, acho que é importante. O que eu não gostei muito foi
Educação Matemática.

PARICÁ: Porque ficou muito vago e foi muito rápido, né? Não deu para
aprender muito.

IMBAÚBA: Eu também gostei muito da disciplina de currículo, mas para mim a
disciplina que fez diferença é a disciplina da Vânia: Fundamentos Históricos e
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Sociológicos I e II, porque articulou a história da educação, sociologia, filosofia
que fizeram com que realmente eu vestisse a camisa de pedagoga.

PAU-BRASIL: Mas eu gostei muito este ano também de Educação e Geografia.

PESQUISADORA: Isso é que eu gostaria de saber. Vocês têm no currículo
várias metodologias, geografia, matemática, alfabetização, linguagens, ciências
que terão no ano que vem, porque é ou não importante para um gestor ter
essas metodologias em sua formação?

PAU-BRASIL: É importante, porque você como gestor você tem que conhecer
tudo – geral - ter uma visão geral. Como que você vai dirigir sem você ter
conhecimento, não conhecimento específico, mas você tem que ter um
conhecimento geral de tudo. Você não precisa dominar bem matemática,
dominar bem, mas você tem que ter um conhecimento geral, né?

IMBAÚBA: Mesmo porque a pedagoga, ela vai entrar em todas estas áreas, ela
tem que orientar os professores e alunos que tiverem com dificuldades.

(...)

IMBAÚBA: Eu acho errado, separar a docência da pedagogia, não tem como.
Para mim, é como é que fala? Eles são aglutinados mesmo. Não tem como
separar isso, não tem.

PESQUISADORA: Qual que vocês acham vocês já falaram um pouco ai, a
PAU-BRASIL, já falou no começo a relação da teoria com a prática, mas que
relação vocês acham que foi estabelecida no curso entre a teoria e a prática.
Vocês acham que ainda tem alguma coisa que faltou? Foi estabelecida de fato
esta relação? É só na disciplina Pesquisa e Prática? Ou em outras disciplinas
também existe essa aproximação, entre a teoria e a prática?

IMBAÚBA: Eu acho que esse ano a maioria das disciplinas tem muita relação
entre a teoria e a prática. Elas são todas baseadas na prática, né? A criança
faz isso, a gente vai estudar a teoria sobre. Este ano foi ótimo, teve muita
relação com a PPP. Eu acho que teve muita relação, as disciplinas: literatura,
matemática...

PAU-BRASIL: Matemática, eu não gostei muito não.

IMBAÚBA: Para mim foi bom. Teve muita coisa que eu não entendia, até para
mim mesmo, eu tenho muita dificuldade em matemática.

PAU-BRASIL: Inclusive no nosso portfólio de geografia, a Gerusa colocava
sempre para a gente falar: E você, como educadora, em que contribuiu isto daí
para a sua prática, não era? Quer dizer é muita coisa, que você, eu, como
atuante na docência, como professora, é muita coisa daqui da geografia que eu
coloquei na minha prática. Que agora eu tenho outra visão, não é? Abriram o
horizonte.
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IMBAÚBA: A disciplina da Gerusa, e a metodologia dela. Nossa! Faz um
casamento, assim... Você tem uma visão tão clara da prática, até para mim que
não atuo na área. Mas é tão prático mesmo, é tão interessante tudo. Eu acho a
teoria com a prática este ano, para mim, foi onde ficou mais claro.

PAU-BRASIL: Em todas as disciplinas, né? Todas, porque até a alfabetização
nós, que a maioria são professoras a gente fez teste com nossos alunos,
aplicamos, para ser discutido isso aqui. Igual a alfabetização nós colocamos,
estávamos estudando a Emília Ferreiro, então nós aplicamos lá a teoria dela
para discutir aqui, como é que chegou nesse nível, em que nível estava a
criança, tudo... Então está bem alinhado à prática mesmo, quer dizer, você
aprende mesmo.

PESQUISADORA: Dentro disso dá para ver que vocês entendem pelo menos a
proposta curricular da pedagogia, mas o que falta? Teria alguma coisa que
vocês acham que falta, que ainda precisaria ser acrescentado, ou que vocês
não viram e ficou faltando até agora, o que vocês pensam em relação a isso?

IMBAÚBA: Eu tenho. Para mim é a metodologia do trabalho científico, a
questão de como fazer um resumo? O que é um resumo? Como fazer uma
resenha? Eu acho essencial. Eu vou sair da faculdade sem ter visto esta parte.

PARICÁ: Porque, Camila, até hoje, tem muita gente que confunde resenha,
resumo. Eu tenho muita dúvida nisto também. Até hoje eu tenho.

PAU-BRASIL: Eu acho que a PPP às vezes poderia direcionar isto aí. A
faculdade já teve um trabalho desses? Teve. Naquela primeira, do ano
passado, na Semana Acadêmica, em que foi uma oficina com este tema, mas
foi muito corrido. E então não tinha jeito de suprir esta deficiência. E assim, já
que a Católica leva tão a sério o projeto, que tem que ser dentro das normas,
que tem que ser científico mesmo, então teria que trabalhar isto daí mais.

IMBAÚBA: Eu acho que falta a disciplina mesmo, não colocar junto com PPP,
pois é muita coisa para PPP eu acho muita coisa. Tem que ter a disciplina
específica, durante um ano.

Teve o curso como atividade complementar.

PARICÁ: Muita gente procurou esse curso, Camila, assim, para tirar uma série
de dúvidas. Mas como a PAU-BRASIL falou, foi muito corrido é muita coisa
para tão pouco tempo.

PAU-BRASIL: Nós até demos sugestões para ela, no ano passado, Vera não é
a professora? A Católica poderia pedimos para colocar, né? Porque é muito
importante, e é levado tão a sério, né, a gente vê, eu estou vendo mesmo...
Pessoas, colegas que fazem um projeto que você olha agora, com a visão que
eu tenho agora do que é um projeto, como que ele deve ser feito, como que... e
você fala assim: Nossa, mas está ruim demais! O outro você fala: Nossa, mas
está bom demais! É mesmo!
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PARICÁ: Igual o projeto que nós fizemos. A outra colega que trabalha lá, né,
ela comparou o que ela fez com o que fizemos. Eu acho ruim ficar falando, mas
não tem comparação o nosso projeto com outro, né?

PAU-BRASIL: É e o nosso tem que ser científico mesmo. Acho que às vezes é
porque temos esta orientação né? Agora, eu não sei Camila, porque nossa
orientadora é você então às vezes a gente não tem essa dúvida em termos de
orientação, por ser você. Porque no primeiro não sei se também porque estava
começando, a nossa orientadora nos desorientou, nos desorientou um pouco...
(...) Também era novo, porque nós somos a primeira turma né?

PESQUISADORA: Esta relação orientador e orientando, é uma relação muito
delicada. Quando envolve duas pessoas já é complicada, quando envolve uma
instituição como essa,
todo mundo se envolve por um princípio nosso, aí difícil é porque as pessoas
entendem cada um de uma forma...

IMBAÚBA: Mas é importante, eu acho importantíssima a orientação.

PESQUISADORA: Quando ela funciona, ela é que vai ajudar todo este
processo de construção.

IMBAÚBA: Mas eu acho que até quando não funciona, também. Porque não
funcionou? Acho que tudo é uma questão de refletir, de vontade de fazer certo.

PAU-BRASIL: Agora eu lembrei lá do meu primeiro ano na descrição, às vezes,
eu não entendia direitinho. Gente, mas eu briguei tanto com a minha figura!
Porque estava caindo uma gotinha d’água e eu não descrevia direito, né? Eu
interpretava a história.

PESQUISADORA: Engraçado, em todos os grupos focais as alunas lembraram
desta figuras... A Samantha falou que lembra qual era a figura.

PAU-BRASIL: Eu lembro também, eu lembro, ela parecia um guarda chuva, e
estava caindo gotinhas.

PARICÁ: E a Camila mostrou a diferença entre observar e interpretar.

IMBAÚBA: E a gente não tinha esta noção do que era interpretar, observar,
descrever...

PAU-BRASIL: Então isto foi muito importante para nós, né?

PESQUISADORA: Dentro disso, gente, nós já vamos à proposta do currículo
da pedagogia, agora o projeto acadêmico da faculdade. Vocês estão aqui há
três anos. Vocês conhecem o projeto escrito?

TODAS: Não.
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PESQUISADORA: Mas, pela vivência que vocês tiveram aqui, dá para
perceber alguma coisa do projeto da faculdade? Vocês já falaram da pesquisa
e da prática, mas um pouco para, além disso, dá para ver quais os princípios
da formação. Dá para perceber qual é o projeto de formação da Faculdade
Católica, o projeto acadêmico da Faculdade?

PAU-BRASIL: Eu vou falar, não sei se é isso. Estão querendo formar o
professor-pesquisador mesmo. Eu acho que a proposta é esta. Por isto que
está todo ano buscando, pesquisando, em cada campo diferente para você ir
além e não ficar restrito a uma só possibilidade.

PESQUISADORA: O que mais, o que vocês vivenciam do projeto é isso?

IMBAÚBA: Acho que é uma questão de levar a sério mesmo a educação,
tentar transformar isso aí. Todo mundo sabe que é um (...), que tem muito
problema, tem dificuldade, mas a proposta da Católica é tentar, realmente é
tentar e acreditar que pode mudar. Que a mudança começa aqui e agora. Que
começa com a gente. É a vontade de mudar alguma coisa que está aí. Ser
solidário, humano, eu acho que vocês também trabalham muito isso, assim, vai
muito nesta questão. De não ser só um profissional, mas ser muito mais que
um profissional sabe?

PESQUISADORA: É muito legal para eu fazer estes grupos focais, porque a
gente não tem tempo disso, e o retorno tem sido positivo. É lógico tem críticas,
tem sugestões.

PARICÁ: Tem muita crítica aqui da Católica?

PESQUISADORA: Tem críticas de algumas coisas, tem, mas eu acho que as
críticas são bem menores do que as possibilidades.

PAU-BRASIL: Se não tivesse crítica também a gente não cresceria, né
Camila? Se não tivesse, alguma coisa estava errada, porque não existe uma
coisa também tão perfeitinha.

PESQUISADORA: Então, dentro disso, qual, eu acho que a PAU-BRASIL já
colocou um pouco o perfil. É formar esse profissional investigativo, reflexivo e
tudo mais, mas vocês concordam com isto? Vocês acham que é possível ou
que as disciplinas estão dando conta de fazer isso? Estão dando conta de
fazer vocês saírem daqui com esse perfil? Vocês avaliam que sim?

IMBAÚBA: Para mim sim, principalmente as disciplinas do 1o e 2o ano. (...) O
conhecimento não está todo aqui, se eu quiser eu vou ter que buscar, vou
pesquisar, vou perguntar, principalmente no 1o. e 2o. ano. Eu tive identidade
nesses dois anos. Eu acho que no 1o. e 2o. ano, eles me impulsionaram
fornecem possibilidades para você ser uma pesquisadora. Eu estou te
ensinando aqui, mas tem muito mais coisa e você é que vai construir seu
saber. E agora nesse 3o. ano é mais a questão da prática mesmo, eu enquanto
pedagoga, sabe? Assim, como eu vou trabalhar? O que eu devo saber? A
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questão da escola, da instituição. E os outros anos esta questão de pesquisar,
de buscar, de investigar, de refletir, tudo isso.

PESQUISADORA: Bem vinda ao grupo GABIROBA.

GABIROBA: Não me avisaram e eu estou lá de fora esperando há um tempão.

(...)

PESQUISADORA: Então bem vinda! A gente está fazendo essa roda de uma
discussão em relação a algumas questões que eu vou pontuando. Essa é a
questão do perfil, se vocês acham que as disciplinas, a forma como está
ocorrendo o curso de fato, não é só a organização curricular, não, é se o curso
está dando conta de formar o perfil que a PAU-BRASIL já colocou aqui, que é
este de formar o profissional reflexivo, investigativo e tudo mais. Pode começar
com a palavra.

GABIROBA: Eu acho que é muito isso, só que no 1o. ano nós não tínhamos,
enquanto alunas, nós não tínhamos noção do que era a pesquisa. Então, até
nós estávamos relembrando que você nos orientou em como montar um
projeto. Mas eu, enquanto aluna, não dei muito valor naquilo, não sabia o que
era ser graduada, que começaria ali. Então está se refletindo agora dificuldade
do 1o. ano, se tivesse pegado com mais objetivo, sabendo que isto me serviria
lá na frente. Nós estamos pegando as apostilas que você passou, ensinando
como fazia um relatório. Tudo que você ensinou no primeiro ano. E até no
terceiro, continuamos com a mesma dificuldade. Então eu acho assim, se a
gente soubesse que este processo ia ser contínuo, deveríamos ter valorizado
mais esta base que ela é essencial. Deveria ter sugado mais de você neste
primeiro ano, credo! Porque agora no terceiro ano, está todo mundo pedindo
socorro, ninguém sabia estas normas, todo mundo perdido. Então eu acho que
deveria valorizar mais este primeiro ano, dar mais ênfase, saber que vai refletir
lá na frente este saber.

PAU-BRASIL: Aí a necessidade da disciplina de metodologia científica, né?

PESQUISADORA: Agora, falando especialmente da disciplina pesquisa e
prática, eu gostaria que vocês falassem quais são ou quais foram as maiores
dificuldades que vocês encontraram na realização da disciplina? E quais as
possibilidades criadas por esta disciplina?

GABIROBA: No 2o. ano, eu achei bem interessante o espaço que foi aberto
dentro da nossa grade horária para o trabalho de campo. A professora dividiu
os dias que seriam de aulas teóricas e de aulas práticas. Tivemos que
complementar além destes horários, mas foi pouco. Eu, enquanto aluna, se
não fosse, se eu não tivesse transferido o meu estágio para a instituição em
que eu trabalho, não teria como fazer. Por quê? Porque, para mim, fazer à
noite, eu teria que faltar às aulas. Então, eu teria que estar jogando assim. Em
uma semana eu faltaria um dia, na outra já na terça ou na quarta. Eu achei
importante isso. Foi um ponto assim muito bom. Que faz parte, eu acredito
assim, eu acho que faz parte da pesquisa e da prática você ter este horário.
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Mesmo que depois você complemente. Se não dá para você fazer durante as
aulas você paga um dia no seu trabalho para complementar estas horas.

IMBAÚBA: O horário de prática seria nas aulas?

PAU-BRASIL: È, igual ao ano passado.

(...)

PESQUISADORA: Com a revisão curricular isto foi retirado do currículo, já que
o tempo do curso foi reduzido.

PAU-BRASIL: Mas na sexta-feira a gente tem três horários, neste ano.

IMBAÚBA: Uai, mas é só um horário, de que adiantaria? Mas em relação à
disciplina de PPP eu sou suspeita para falar porque eu sou fascinada, né?

(...)

IMBAÚBA: Mas para mim é realmente o diferencial mesmo. Mesmo com toda a
crítica sutil. Mas em que contribuiu?

IMBAÚBA: Nossa! Para tudo! Para eu ter noção da prática, para eu gostar
mesmo do que estou fazendo, para eu conhecer e saber a realidade que eu
vou entrar, entendeu?

PAU-BRASIL: Este ano eu não gostei muito não.

IMBAÚBA: Nossa! Este ano então que eu tive a oportunidade de colocar o que
eu planejei em prática.

PAU-BRASIL: Não, eu falo assim, em termos de sala de aula. Em sala de aula
eu não gostei, porque a PPP III trabalhou muito com a educação de jovens e
adultos...

IMBAÚBA: Pois é, mas qual é a ementa da disciplina no terceiro ano?

PESQUISADORA: A idéia do 3o ano é fazer com que vocês tenham a
discussão de temas atuais na educação. Por quê? Porque a gente entende
que vocês já construíram um projeto teórico-prático, com toda a
fundamentação no 2o ano. Só que várias questões que não vão ser
trabalhadas no currículo de vocês questões sobre o multiculturalismo, a
questão da educação de jovens e adultos, a questão da... , que nós colocamos
no currículo do curso Normal Superior, mas na Pedagogia é optativa, da
educação especial e da escola inclusiva. Na verdade, discussões atuais que a
gente entendeu na hora de construir o projeto acadêmico do curso, que na
Pesquisa e Prática Pedagógica III, vocês já teriam essa maturidade dos dois
anos feitos já de disciplina e já poderiam trabalhar com esses temas que estão
presentes no cotidiano escolar. Enfim, são temas que contribuam para o
trabalho do pedagogo no ambiente escolar no mundo de hoje.
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PAU-BRASIL: Pois é, então que se trabalhasse com os círculos de cultura,
com estes temas. Por que às vezes é dado um texto e você fica ali. Às vezes
você lê o texto por ler, né? Você não entendeu nada de nada aí já vem à outra
aula também a mesma coisa. Às vezes você só faz uma síntese do texto...

IMBAÚBA: (...) o ano passado, no 2o. foi para construir o projeto mesmo, né?
Este ano, acho que ficou um pouco meio solto, deixou muito para a última hora.
No fim é que a Alessandra foi explicar e deu aquele planejamento de como era
o relatório, o que deveria ter. Eu acho que deveria ter trabalhado isto no
segundo semestre, em agosto.

(...)

GABIROBA: (...)um cronograma direitinho, com as datas de entrega, a nota do
diário de bordo de quem entregou até o meio do ano valia 10 pontos. No 1o.
ano, era 2,5 cada entrega. Eu acho que assim, você faz um trabalho do
processo, vai acompanhando mais. Então, às vezes a gente deixa até para
entregar de última hora porque dúvidas que já poderiam ter sido sanadas não
foram. Igual ao cronograma da Valda também, quando ela passou para nós,
passo a passo, as datas de avaliação. Não que eu queira fechar, eu sei que
todo currículo, tudo que você planeja tem que ser flexível, eu sei, mas a gente
já sabe o planejamento do ano todinho. Nas primeiras aulas ela já passou
tudinho...

PARICÁ: Já preparou a gente mais cedo, né?

GABIROBA: Ficou uma questão, e não pense que era muito flexível não,
porque teve gente que foi entregar diário de bordo até na casa dela. Porque se
já sabíamos da data, qual seria a desculpa?

IMBAÚBA: Acho que está certinho. Tem que ser assim mesmo. Com mais
orientação e planejamento nesta questão.

(...)

IMBAÚBA: Infelizmente, somos adultos e não crianças, mas se o professor não
pressiona não sai, né?

(...)

PAU-BRASIL: Porque aí você entrega quando você quiser, não e? Se é
quando você quiser dá a impressão de coisa solta, né?

IMBAÚBA: É muita coisa para fazer, então as coisas que não tem prazo, vão
ficando... para depois.

PARICÁ: Não teve rigidez, né? Ou precisava ter sido sistematizado, né?
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PAU-BRASIL: O dia que tivemos que apresentar o projeto, até poucos dias nós
não sabíamos. Ficamos sabendo ontem. Sempre perguntávamos: quando?
Mas nunca sabia e não tinha respostas.

IMBAÚBA: Acho que estas coisas são naturais na primeira vez, porque na
primeira vez é assim mesmo, né? É complicado

PESQUISADORA: Qual a importância da pesquisa?

IMBAÚBA: Eu tentei, igual muita coisa que eu aprendi na pesquisa eu tentei
colocar em prática no estágio. É claro que (...) Eu acho que eu tentei, na
medida do possível, colocar isto em prática. Não deixar a pesquisa, a teoria
ficar lá e a prática não tem jeito  e eu não vou fazer nada para mudar isto.

GABIROBA: Mesmo você citando que nós estamos na prática, eu creio que
hoje nós observamos com olhares diferentes. Não mais como... (...) Você acha
que não é deste jeito, você tem uma visão mais crítica das coisas. Isto foi a
Faculdade que abriu para a gente, esta forma diferenciada de pensar que não
é assim, que pode ser diferente.

PESQUISADORA: Dê-me um exemplo.

GABIROBA: A gente vê assim... Nós que citamos muito a nossa escola, onde
atuamos que trabalha muita aquela forma tradicional, sabe? Aquela coerção
em cima dos alunos. E a gente vê que não é assim, porque todo mundo é
dotado de inteligência, né? Então quando eu vejo uma sala dessa, eu me sinto
mal e penso: Nossa! Não é assim, né? Vamos pensar em uma estratégia. Aí é
aquela hora de você chegar à professora e dizer, vamos tentar fazer diferente,
vamos tentar mudar, porque não é desse jeito. E tem muitas escolas ainda e
você sabe que tem, mas você sente em você, um professor que trabalha desta
forma. E tentar ajudar os professores também, no sentido da disciplina, porque
a gente aprende aqui na Faculdade essa forma de ser diferenciada, então
vamos trabalhar desta forma que dá certo. Porque todos tem que conquistar o
espaço onde você está, nós enquanto alunos e os professores também. Eles
são os mediadores do conhecimento, não são mais os donos do saber. Isto foi
falado para nós durante o ano todo então a gente tem que passar isto para a
nossa realidade.

IMBAÚBA: Eu enquanto aluna, porque eu não tive a oportunidade de trabalhar
ainda, eu senti muita falta disso, de quando a Gerusa explicava como que deve
ser a prática. (...) Eu tenho 21 anos e não sei. Sabe? Esta coisa de levar a
criança para o campo mesmo, de construir o saber. Não chegar lá e pegar o
livro didático, copiar no quadro e pronto, aprenderam tudo! Muita gente fala,
você acredita nisso porque você esta estudando e tudo, mas gente não é isso.
E eu vejo que não é difícil apostar nesta postura construtivista e não
reprodutivista da educação. É a questão da pesquisa e da prática pedagógica.

GABIROBA: Igual eu falo muito, um diploma, não vai te deixar mais inteligente,
superior e nem mais importante que ninguém, mas vai te abrir, antes você tinha
uma visão mais limitada e hoje a vivência mesmo na sala de aula, amplia a sua
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visão. Por exemplo, antes falavam para mim, eu fiz um concurso da prefeitura:
Meu Deus, tinha lá Paulo Freire, não sei mais quem! Nossa, quem são estes?
Então, Camila, vinha o pessoal te falar de alguma coisa assim que eu, mesmo
com toda a minha prática, de 10 anos, eu não tinha este conhecimento destes
pesquisadores e teóricos que pensavam, que buscavam isso, quero dizer, eles
não pegavam no Aurélio, foram estudando, pesquisando. Então, até então eu
não conhecia e se não estivesse na Faculdade, no meu curso, eu não estava
buscando também, porque eu não tinha esta curiosidade de pesquisar. Quem é
Piaget? Quem é.... Porque eu não via a necessidade, em sala de aula, de
buscar, de ir além, de procurar no Piaget, no Vygostky, no Paulo Freire... Eu
não tinha, agora hoje eu já tenho, dentro da minha prática a necessidade de
buscar esta fundamentação para me sustentar na prática.

IMBAÚBA: Eu queria muito saber isto, vocês que estão na prática: tudo que a
gente estuda lá na pesquisa dá para colocar em prática?

GABIROBA: Antes quando me falavam assim, os alunos passam por tantas
etapas. Eu falava, não, não acreditava muito nisso. E agora você estudando a
teoria, você vai jogando lá na sua prática e você vai vendo que a criança passa
mesmo por estas fases de desenvolvimento, por esta construção do
conhecimento mesmo e aí você vê o quanto é importante isto. Não basta só a
prática, você tem que pesquisar.

PARICÁ: Eu acho engraçado que o Anísio Teixeira a persegue toda a vida, né?
Aí um dia lá na escolinha chegou a assinatura nossa da Revista Nova Escola e
ela abriu e estava lá a vida todinha de Anísio Teixeira.

PAU-BRASIL: A biografia todinha dele!

PESQUISADORA: PARICÁ, eu gostaria que você falasse um pouco disso na
escola. Porque ter uma escola é diferente... Vocês que já tem uma escola,
acham que a formação que tem aqui, dará condições de ser uma boa gestora?

PARICÁ: Tem, porque até então né Camila, eu sou muito calada. Converso e
troco idéia com a PAU-BRASIL. Nem abria a boca com os pais da nossa
escola. Eu era muito calada, mas estou soltando aos poucos. Depois que entrei
aqui eu estou melhorando muito. Assim, agora eu já atendo os pais. Aquela
vergonha de conversar com eles, agora estou me soltando mais, né? A
Faculdade me ajudou a esclarecer muita coisa, abriu muito o horizonte para
mim. (...) Porque é difícil você ter uma escolinha, você ter noção do que você
está fazendo, né? Porque já trabalhei sete anos no Instituto também, e muita
gente já conhecia o meu trabalho o que resultou na abertura da escolinha.
Encaramos, já está no nosso segundo ano, tem algumas barreiras que
estamos enfrentando aí, mas não podemos desistir.

PESQUISADORA: E a relação com os professores, quem faz esta parte
pedagógica lá?

PARICÁ: Cada instituição tem o seu projeto político pedagógico, né?
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PAU-BRASIL: A faculdade me ajudou muito. Inclusive a escola surgiu assim,
depois da Católica. Porque antes, nem pensava nisso. As aulas da Elfrida
sobre Fundamentos da Educação Infantil, contribuíram muito, pois aprendemos
como montar uma creche? Como fazer? O que é certo? O que é errado? Mas
muitas coisas conseguimos colocar da forma ideal, outras ainda precisam ser
implementadas. Com o parquinho, tivemos um cuidado especial... Os
brinquedos.... Para falar com o pai, você precisa ter todo um jogo de cintura,
então é necessário que estejamos bem fundamentadas para ter segurança
para falar com eles e a Faculdade nos traz esta possibilidade. (...)

GABIROBA: Assim que a gente vê o tanto que é importante ter esta vivência
da Faculdade, do curso, para trabalhar a nossa realidade.

PESQUISADORA: E como vocês lidam com as resistências?

GABIROBA: São inúmeras, são pessoas que já tem uma formação acadêmica
há cinco ou seis anos e acham que já sabem muito. Que não precisam mais
atualizar-se. Quando estávamos desenvolvendo o nosso projeto do estágio lá
na escola, a maioria dos professores, você via que aceitava o projeto, não pelo
projeto em si, mas pela amizade que tem conosco. Não recebemos nenhuma
troca, nenhum elogio. (...) A resistência é grande de buscar coisa diferente,
proporcionar aulas diferentes para as crianças. Porque igual ao Paulo Freire,
ver as crianças sentadinhas, enfileiradas é triste e não conseguimos um
processo de ensino e de aprendizagem satisfatórios. Deste jeito o ensino
ocorre por obrigação, os alunos vão obrigados pelos pais e os professores
pelos seus patrões. E não por prazer....

PESQUISADORA:  Vocês é que promoverão as mudanças...

GABIROBA: Não, eu vejo avanços, no fundinho tem uma luzinha. Nossa!
Consegui mudar alguma coisa!

PAU-BRASIL: Aí eu quero fazer portfólio e ela fica brava! Com a minha turma.
(...) Você se sente mais segura em falar com pai, com os colegas.

GABIROBA: É igual a dirigir sem a Carteira de Habilitação. Depois que tiramos,
temos muito mais segurança em relação à direção. O documento, a
certificação, conta muito.

IMBAÚBA: Você falou uma coisa que eu estava pensando lá em casa. A gente
fala que as pessoas não têm interesse, mas eu acho que eles só não têm
interesse porque não tiveram a oportunidade de fazer um curso como o nosso.
Porque não é qualquer instituição que tem os princípios de formação da
católica, bem como o projeto acadêmico do curso com este perfil.

GABIROBA: Sim, mas são pessoas que fizeram curso de Biologia, Matemática,
dentre outros. O que eu acho é que todos deveriam fazer o curso de
Pedagogia primeiro, depois seriam formados na área específica.
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PAU-BRASIL: Uma mãe outro dia falou para mim: Ah, como você consegue
dar todas as matérias? Porque eu estou fazendo supletivo e a minha
professora de Matemática falou que só sabe sobre Matemática. Quer dizer, se
perguntar outra coisa, não sabem. E cadê a interdisciplinaridade na escola?
Quer dizer que o professor de Matemática vê um erro ortográfico, vê que está
errado e não faz nada? Não é?

IMBAÚBA: A gente trabalha com seres humanos, com gente, né?

GABIROBA: Principalmente, professores de quinta a oitava, até que de
primeira a quarta série é meio mãe, meio tia e ainda acompanha todos os
aspectos. Mas de quinta a oitava séries o professor entrou, deu a aula dele e
tchau. Se tem problema familiar, se (...), se a mãe foi esfaqueada, eu não
tenho nada com isto. Eu já dei a minha aula. Então eu acho assim, nós
estamos lidando com seres humanos, às vezes a gente trabalha em
instituições que as crianças tem mais problemas do que os adultos. Não estou
querendo que ninguém seja psicólogo: Vamos sentar ali no divã e resolver os
problemas. Mas acho que respeitar o aluno, conversar, acho que tinha que
abrir este espaço.

PAU-BRASIL: Isto me lembrou o primeiro ano, porque no primeiro ano eu
passei assim... eu achava que estava com câncer de mama, porque me deu
um problema no seio e que fiquei arrasadíssima, né? Um dos processos
avaliativos da Faculdade Católica de Uberlândia é a auto-avaliação, que é
muito legal, então na aula da Adriana, durante a auto-avaliação, eu falei que
não estava rendendo muito por isso, isso, etc.... E ela perguntou: e por que
você não me falou isso antes? Às vezes a gente acha que os professores não
vão entender, vão achar que estamos usando a doença para tirar vantagem.

(...)

IMBAÚBA: é isso que eu penso gente, não é qualquer curso que tem a
formação que temos aqui. È o projeto acadêmico da Católica, eu acredito
nisso.

PAU-BRASIL: É porque tem tanta gente que fez ou faz pedagogia e não pensa
desse jeito, né?
(...)

PAU-BRASIL: Outra coisa que eu acho que é diferente aqui é este processo de
construção e re-construção que os professores fazem conosco em sala de
aula. Mandar a gente refazer o trabalho, com orientações do que está certo, o
que está errado, o que pode melhorar. Isto é bom demais para a nossa
formação. Quanta gente eu já escutei falando: Eu pago para fazer TODOS os
meus trabalhos. E os professores nem lêem. E a gente vê que os professores
aqui não são deste jeito, eles colocam até vírgula, acento, não e? Então isto é
bom para o aluno? É porque faz a gente crescer, aprender! Porque aluno testa
o professor mesmo, eu vou fazer para ver se ele vai ler e aqui, eles lêem
mesmo. Então tem este diferencial também.
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GABIROBA: Outra coisa que eu gostei neste ano, na PPP, foi a entrega deste
boneco. Foi a partir deste ano e no primeiro ano, nós ficamos perdidas. Não
tinha nem idéia e mesmo a Elfrida nos ajudou muito, mas ela mesma dizia que
estava aprendendo conosco. Então, ficou um horror o primeiro! Eu acho que a
orientação que vocês deram este ano, com a entrega do boneco para que
tenhamos condição de refazer o que não ficou bom foi a melhor coisa. Achei
bem interessante e deveria continuar nos próximos anos.

IMBAÚBA: é uma oportunidade, né?

(...)

PAU-BRASIL: Muitos projetos foram devolvidos para arrumar. Agora, nós
tivemos uma orientação muito boa, tanto no ano passado quanto neste ano, só
que tem alguma coisinha? Tem. Porque na hora da digitação passa, quem está
te orientando não orienta somente o seu trabalho, tem outros grupos... Então
tem coisa que passa? Tem coisa que passa. E mesmo com a entrega dos
bonecos ainda vai passar algumas coisas, mas a gente vê que a Católica foi
buscando melhorias. Então eu achei muito interessante isto daí também.

PESQUISADORA: Como vocês avaliam, por exemplo, porque eu sou até
suspeita porque fui professora de vocês no 1o. ano, e eu vejo, sinto, noto, é
visível o quanto vocês progrediram, né, ao longo desses  três anos. Em tudo,
em questões sociais, em questões de própria habilidade da linguagem oral,
como é que vocês se colocam, como é que vocês falam sobre as questões
com muito mais propriedade, com muito mais segurança. E, até na escrita,
como é que é avançar também em relação àquilo que a gente dimensiona no
1o. ano. Vocês têm esta avaliação? Vocês acham que foi um progresso, vocês
acham que foi, que teve alguma coisa que teve uma parada, qual é a avaliação
que vocês fazem com relação a isso?

PAU-BRASIL: Ao projeto?

PESQUISADORA: Ao seu desenvolvimento ao longo destes três anos.

PAU-BRASIL: Foi muito grande sim. Normal, eu tenho medo, normal direto,
mas assim para falar até para a turma da gente, mesmo só para a turma da
gente, na sala de aula, você já tinha vergonha de falar, né, e agora você vai
apresentar um seminário, vai apresentar um trabalho, você não tem aquela...
Aquele medo. Todo mundo tem receio de falar, acredito até que quem é craque
não tem medo... até você, não sei, você quando vai falar em público, para um
público maior, você fica apreensiva para falar, mas você tem segurança agora
do que você vai falar. Agora nesse seminário... Ah PAU-BRASIL, você vai falar!
Eu vou de boa.
Se fosse o 1o. ano eu não dava conta. Até o 1o. ano, para apresentar,  eu fiquei
lá sentadinha, encolhidinha, sem falar nada, só assistindo a Cris falar. Porque
eu acho que eu não tinha a segurança de falar.



217

GABIROBA: É porque hoje, por estar no terceiro ano, você tem um domínio
maior, um aprendizado construído. Você participou de todo o processo de
construção, né?

(...)

PAU-BRASIL: Mas você já se soltou mais, né?

PARICÁ: Quando algum professor falava comigo eu me escondia lá no fundo.
O Marquinho também no 1o. ano. Já como era o 1o. ano a dúvida era maior,
estava começando tudo, né, e o Marquinho encurralava todo mundo na sala,
achando todo mundo que não queria falar. Na escolinha, em relação ao
primeiro ano, eu melhorei muito.

PAU-BRASIL: Ele gostava demais de mim, o Marquinho.

GABIROBA: Todo mundo tinha de participar da aula dele.

PARICÁ: A aula dele, você não conhecia o professor, parece que julgamos
sem conhecer. Mas ele é uma gracinha de pessoa. Tudo para ele é válido

PAU-BRASIL: Valoriza muito o trabalho do aluno.

(...)

GABIROBA: Mas lembra uma coisa que ele falou para nós, que nem ele nem
nenhum outro professor da Faculdade ia nos formar, nós que iríamos nos
formar sozinhos, aqui nós íamos ter, né o como fazer, o fazer seria por nossa
conta. Mas é verdade, porque vai sair daqui alguém que... Nós estamos
achando que estamos levando muita coisa e tem gente que acha que não está
levando nada.

PARICÁ: Foi ele que falou que o professor é sempre um eterno estudante, tem
de estar procurando, não é porque terminou o curso de Pedagogia que vai ficar
aí parado, né? Tem que procurar mais coisas, aí ele falou, é um eterno
estudante.

IMBAÚBA: O Marquinho acho que ajudou todo mundo, viu gente. Até em
questão deste negocia aí de progredir a faculdade me ajudou até em questão
pessoal. E na escrita, que eu pego texto que eu escrevi no primeiro ano e leio
agora, eu não acredito. Como pode? Em tão pouco tempo. É sério! A gente fica
deslumbrada porque foi um progresso muito grande. E eu vejo assim, das
colegas, de todo mundo, para escrever, para falar e discutir.
PAU-BRASIL: Porque antes era aquela timidez para falar, para apresentar né?
Porque hoje você já tem o  domínio, você já fala, né?
IMBAÚBA: Para mim foi muito produtivo.
PESQUISADORA: Gente, que bom, mais alguma coisa para completar que
não tenha sido dito? Muito obrigada
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Anexo E

TABULAÇÃO DOS GRUPOS FOCAIS (1,2 E 3)

O QUE TEM SIDO IMPORTANTE PARA A SUA FORMAÇÃO INICIAL?

RESPOSTAS/TEMAS CENTRAIS FREQUENCIA
Foi a articulação da pesquisa com a prática pedagógica 11 69%
Foi a compreensão da importância do diálogo nas relações
humanas

6 37,5%

Foi o desvelamento de teorias 3 18,5%

QUAIS DISCIPLINAS FORAM IMPORTANTES PARA A COMPREENSÃO DA
PROFISSÃO DE PEDAGOGO?

RESPOSTAS/TEMAS CENTRAIS FREQUENCIA
Desenvolvimento, ensino e aprendizagem 4 25%
História da Educação 1 6%
Fundamentos da Educação Infantil 2 12%
Educação Matemática 2 12%
Educação e Geografia 1 6%
Gestão e Currículo na Educação Básica 4 25%
Alfabetização e Literatura 1 6%
A disciplina PPP 3 18,5%
A base docente 8 50%
A reflexão, a auto-crítica 6 37,5%
Interesse pela pesquisa, pelo novo, pela busca do diálogo
para novas aprendizagens

6 37,5%

Faltou articulação entre as metodologias e disciplinas de
gestão/distribuí-las melhor

3 18,5%

TARUMÃ: “É necessário, mas como fazer isto do ponto de vista do gestor e não
do ponto de vista do professor.”
JATOBÁ: “Nós diretores, estamos formando com esta visão de como deve ser
um profissional de dentro da sala de aula, a gente vai ver com outros olhos.”

SOBRE A DISCIPLINA PESQUISA E PRÁTICA PEDAGÓGICA
ASPECTOS POSITIVOS

RESPOSTAS/TEMAS CENTRAIS FREQUENCIA
Importância da pesquisa desde o início do curso 9 56%
TARUMÃ: “E isso assusta demais, porque a gente vem com aquela mentalidade
de que pesquisa ou é cópia(...) ou então que pesquisa é coisa para cursos de
pós-graduação. Que a gente não tem condição de fazer uma pesquisa e a gente
vê aqui que a gente tem condição sim, que a gente tem este potencial e que ele
precisa ser desenvolvido de alguma forma, em algum momento da formação da
gente.”
Importância do diário de bordo 2 12%
Importância do orientador 9 56%
Importância dos roteiros de pesquisa 1 6%
Articulação da teoria com a prática 6 37,5%
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TARUMÃ: “E de repente você vai para o campo e junta isto tudo.”
PAINEIRA: “Esta disciplina ligou tudo, foi excelente!”
Possibilita observar o seu crescimento durante a formação 11 69%
PAINEIRA: “Nós estamos fazendo mini-monografias aí ao longo destes anos,
né?”
GABIROBA: “Se a gente soubesse que este processo ia ser contínuo, iríamos
ter valorizado mais esta base do primeiro ano que é essencial.”
Pressupõe relações em grupo/trabalho coletivo e suas
dificuldades

6 37,5%

Importância dos professores-formadores serem professores-
pesquisadores

2 12%

Propicia momentos de descontrução, construção e
reconstrução
(conflitos e resistências)

8 50%

TARUMÃ: “Para nós foi muito mais difícil, mais dolorido, deixou marcas no
primeiro ano e está deixando até o terceiro...”
TARUMÃ: “Começar no primeiro ano é completamente necessário, porque se
não fosse a imaturidade do relatório do primeiro ano, de estar no campo(...). Ele
ajudou naquele momento e ajudou agora.”
QUARESMEIRA: “A resistência é essa, os antigos da profissão que não deixam
a gente, os novatos, chegar com idéias diferentes.”
Propicia conhecer a prática, a realidade 8 50%
Possibilita conhecer espaços com práticas educativas não-
escolares

6 37,5%

ANDIROBA: “Foi lá para a prática e aprendemos muitas coisas.”
AROEIRA: “A gente começa a se questionar muito.”
IMBAÚBA:“Em relação à disciplina PPP eu sou suspeita para falar porque eu
sou fascinada.”
IMBAÚBA: “Conciliar a teoria com a prática é mais fácil quando você está com
os dois ao mesmo tempo. Estudando, analisando, refletindo.”
PARICÁ: “Cada ano você vai lá e vai enriquecendo o seu saber. Você vai
descobrindo no estágio.”
IMBAÚBA: “(...) é levado a sério este estágio, tem um objetivo.”

ASPECTOS NEGATIVOS
RESPOSTAS/TEMAS CENTRAIS FREQUENCIA

Falta de liberdade na criação de instrumentos para a pesquisa 1 6%
INGÁ: “Que deixasse a gente mesmo criar o nosso esquema.”
Dificuldade em compreender os procedimentos da pesquisa 2 12%
JUCÁ: “... eu tinha que fazer o relatório e não dava conta. Estes enxugamentos,
estes recortes, eu não dava conta. Por quê? Eu não fui preparada para isto.”
INGÁ: “É Camila, não dá para ser assim, de qualquer maneira, né? Não dá para
levar com a barriga.”
Excessiva quantidade de horas práticas 4 25%
Mudança de espaço não-escolar para espaço escolar 4 25%

SUGESTÕES
RESPOSTAS/TEMAS CENTRAIS FREQUENCIA
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Aproveitar mais as vivências/experiências de cada um 4 25%
Que o professor do segundo e terceiro ano fosse o mesmo
para acompanhar os projetos

1 6%

Ter um momento em sala de aula para a socialização dos
trabalhos

2 12%

JUCÁ: “Eu fico lisonjeada, porque outro dia, tinha uma menina me procurando
dizendo que a Valda (professora), tinha pedido para me procurar para que eu
falasse sobre o projeto de inclusão na área de informática, pois ela teria a
mesma temática.”
Incluir a disciplina metodologia do trabalho científico 3 18,5%
Colocar espaço na grade curricular para as horas de prática 2 12%
Articular os temas atuais no terceiro ano, sob a forma de
Círculos de Cultura

2 12%

Propiciar melhor sintonia entre o orientador e o supervisor 9 56%

CONHECEM O PROJETO ACADÊMICO DA FACULDADE CATÓLICA DE
UBERLÂNDIA?

RESPOSTAS/TEMAS CENTRAIS FREQUENCIA
Conhece pouco 4 25%
Não conhece 6 37,5%
Identifica o projeto da disciplina PPP como o diferencial 8 50%
IMBAÚBA: “Impulsiona para você ser uma pesquisadora.”
Identifica o envolvimento social como um diferencial
(humanitária)

4 25%

Identifica o diálogo como o diferencial 3 18,5
Identifica o perfil de formação do professor-pesquisador 4 25%
PAU-BRASIL: “Por isto que está todo ano buscando, pesquisando, em cada
campo diferente para você ir além e não ficar restrito a uma só possibilidade.”
INGÁ: “O que eu vejo de diferença na Católica é que é mais na parte docente,
né? Aquele pedagogo que conhece e que vem a questão da reflexão, da
autocrítica.”
PAINEIRA: “Mas o diferencial mesmo que eu pude perceber é esta questão
humana mesmo.”

QUAL A IMPORTÃNCIA DA PESQUISA NA SUA FORMAÇÃO?

RESPOSTAS/TEMAS CENTRAIS FREQUENCIA
Observamos com olhares diferentes a realidade 3 18,5
Visão crítica da realidade 2 12%
Construir o saber 5 31%
Buscar fundamentação para a prática 5 31%
IMBAÚBA: “Aprendi na pesquisa.”
GABIROBA: “Vamos pensar em uma estratégia para esta realidade.”
GABIROBA: “A resistência é grande de buscar coisa diferente, proporcionar
aulas diferentes para as crianças. Porque igual ao Paulo Freire, ver as crianças
sentadinhas, enfileiradas é triste e não conseguimos um processo de ensino e
de aprendizagem satisfatórios.”
É possível identificar a interdisciplinaridade 4 25%
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Possibilidade de refazer 4 25%
Valorização do trabalho do aluno 6 37,5%
Instrumento de trabalho 3 18,5%
Estabelece relações 4 25%
Identifica a necessidade da busca incessante 14 87,5%
IMBAÚBA: “A gente fala que as pessoas não têm interesse, mas eu acho que
eles só não tem interesse porque não tiveram a oportunidade de fazer um curso
como o nosso.”
GABIROBA: “Você tem um domínio maior, um aprendizado construído.”
PARICÁ: “Professor é sempre um eterno estudante, tem que estar
procurando...”
AROEIRA: “Eu sei que assim que eu formar a pesquisa vai continuar comigo.
Para ser uma boa profissional, vou ter que pesquisar sempre.”
AROEIRA: “A gente começa a questionar muito. E depois a gente começa a se
questionar. Como será que devo agir?”
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Anexo F

QUADRO SÍNTESE DA AVALIAÇÃO FINAL DAS ALUNAS

36 PARTICIPANTES

QUESTÃO: AO FINAL DO CURSO, COMO VOCÊ AVALIA O PROJETO DA
DISCIPLINA PESQUISA E PRÁTICA PEDAGÓGICA NA SUA FORMAÇÃO
INICIAL? DESCREVA OS PONTOS POSITIVOS E OS PONTOS NEGATIVOS.

1. COMO AVALIA O PROJETO

RESPOSTAS/TEMAS CENTRAIS FREQUENCIA
Formação mais significativa 2 5,5%
É possível perceber o crescimento intelectual 5 14%
Proporciona o exercício da escrita 3 8,5%
Possibilita o conhecimento da realidade de uma forma
diferenciada

10 28%

Possibilidade de trabalhar com a pesquisa 6 16,5%
Produção de conhecimento pedagógico 12 33,5%
Eixo norteador do processo de formação 5 14%

RESPOSTAS CATEGORIA
ALUNA 1: “Fez com que eu buscasse através dos meus
estágios conhecer a realidade da educação e refletir sobre a
mesma buscando, através da pesquisa , meios para solucionar
os problemas”.

ALUNA 3: “A disciplina PPP foi de grande valia para a minha
formação, pude aprender aos poucos todos os conteúdos, os
estágios foram essenciais desde o primeiro ano, contribuindo
para o meu aprendizado, pois a disciplina nos orientou como
devemos observar, diagnosticar e elaborar um projeto e depois
desenvolvê-lo de acordo com as necessidades de cada
instituição em que realizamos a pesquisa ”

ALUNA 2: “A disciplina PPP é fundamental no curso de
Pedagogia. Particularmente, esta foi uma das disciplinas mais
importantes, pois, foi por intermédio dela que aprendi a ir em
busca de respostas para minhas dúvidas, pesquisando de
maneira crítica e reflexiva ”.

ALUNA 4: “As aulas de PPP, desde o 1º ano do curso de
Pedagogia foram muito importantes, pois foi de forma
sistematizada , onde acumulamos o nosso estágio, fomos
construindo e aprendendo aos poucos”.

ALUNA 10: “Hoje posso afirmar, que com a PPP foi possível o
abrir dos meus olhos para a importância e para a necessidade
de uma pesquisa ”.

Pesquisa
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ALUNA 16: “Avalio o projeto da disciplina PPP como
possibilidade de trabalhar com a pesquisa  como estratégia
fundamental de aprendizagem reconstrutiva e de gestão da
autonomia do seu jeito para que assim eu fosse instigada a
produzir conhecimento pedagógico, que é o objetivo principal”.

ALUNA 7: “Acredito que esta disciplina é de extrema
importância na formação do Pedagogo, pois deve estar sempre
unindo a teoria e a prática ”.

ALUNA 27: “Ao chegar ao final do curso, eu avalio o projeto da
disciplina Pesquisa e Prática Pedagógica na minha formação
inicial, como disciplina importantíssima para a melhor
compreensão da teoria com a prática ”.

ALUNA 10: “A pesquisa me deu a possibilidade de sistematizar
novos raciocínios, novas formas de pensar, de compreender,
de agir e equacionar problemas, aproximando a teoria da
prática ”.

ALUNA 19: “A disciplina PPP foi ótima para minha formação,
ela contribuiu de forma muito significativa nesta caminhada,
pois desde o início, ela aliou teoria com a prática ”.

ALUNA 27: “A disciplina de PPP contribuiu muito para minha
formação, já que integrou prática e teoria  desde o começo do
curso de Pedagogia”.

ALUNA 11: “O projeto da disciplina Pesquisa e Prática
Pedagógica é muito rico, pois possibilita aos alunos a
articulação entre teoria e prática . As pesquisas propostas
ampliaram experiências educacionais que proporcionaram uma
análise mais próxima a realidade”.

Articulação
teoria e prática

ALUNA 13: “Como uma disciplina muito importante para a
minha formação como pedagogo pesquisador crítico e
reflexivo ”.

ALUNA 14: “Através dela possibilitou-nos a fazer reflexões
críticas da prática e das ações, com isso despertou a nossa
atenção aos erros e acertos na busca da melhoria como
formadores de pessoas e de opiniões”.

ALUNA 16: “A disciplina Pesquisa e Prática Pedagógica
contribuiu muito para a minha formação acadêmica. Me
possibilitou a questionar e refletir criticamente  diante de
situações na prática educativa, possibilitou-me a buscar novos
conhecimentos”.

ALUNA 22: “Por meio da disciplina de PPP ocorreu uma

Visão crítica e
reflexiva
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evolução do educando em formação ao longo do curso a cada
ano, foi conquistado novo espaço, a aprendizagem evoluiu e
contribuiu para a formação do profissional reflexivo, crítico e
consciente  de seu papel enquanto profissional e pessoa na
sociedade em que vive”.
ALUNA 19: “Enfim, foi o ano que mais aprimorei os meus
conhecimentos, aprendi a elaborar um texto científico ”.

ALUNA 17: “Eu acho muito importante porque através da PPP
eu tenho a construção do conhecimento teórico  que me dá
embasamento para minha prática”.

ALUNA 18: “Senti muito importante de construir um projeto e
executá-lo foi enriquecedor para meu crescimento científico ”.

ALUNA 20: “Para mim, a disciplina PPP foi a mais significativa
em minha formação inicial. Consigo perceber nitidamente o
meu crescimento intelectual  proporcionado pela mesma”.

ALUNA 21: “A disciplina PPP foi essencial para a construção
científica  na minha formação acadêmica, por isso considero-a
fundamental”.

Produção de
conhecimento

ALUNA 23: “A disciplina contribuiu muito para minha formação
colocando-nos frente à realidade  através do estágio que nos
proporcionou desde o 1º ano”.

ALUNA 25: “A disciplina PPP foi, é, uma disciplina muito
importante, é onde o aluno pode fazer um questionamento de
experiências vivenciadas ”.

ALUNA 15: “O projeto da disciplina Pesquisa e Prática
Pedagógica foi muito importante na minha formação. Esta me
proporcionou uma visão maior no processo educativo ”.

ALUNA 17: “Como ainda não trabalho na área da educação,
através dos estágios tive uma compreensão maior sobre a
realidade de uma escola ”.

Prática

ALUNA 26: “Portanto, estou extremamente satisfeita com esta disciplina, pois
conseguiu dar a base sólida para a minha formação inicial”.

ALUNA 27: “Essa disciplina PPP é uma das disciplinas mais importantes no
curso de Pedagogia da Faculdade Católica como foi citado no memorial é um
eixo norteador em nossa formação ”.

2. PONTOS POSITIVOS

RESPOSTAS/TEMAS CENTRAIS FREQUENCIA
Articulação entre teoria e prática 15 41,5%
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Integração com as demais disciplinas do curso 5 14%
Seminários foram fundamentais para a comunicação das
pesquisas

8 22%

Ofereceu instrumentos para análise e investigação 5 14%
Permitiu questionar práticas institucionalizadas 4 11%
Possibilitou a intervenção em espaço significativo 5 14%
Orientadores foram fundamentais 5 14%
Supervisores foram fundamentais 5 14%
Permitiu a autoria e a aprendizagem 14 40%
Formação contínua 2 5,5%
Aprendizagem sobre as normas da ABNT 1 3%
Conhecimento da realidade educativa 18 50%
Compromisso com a criticidade e olhar reflexivo 12 33,5%
Seriedade com que foi trabalhada (organização,
direcionamento e postura)

6 16,5%

Proporcionou troca de experiências 12 33,5%
Aquisição de novos saberes 10 28%
Possibilitou a pesquisa com rigor científico 22 61%
Exigência de um cronograma de trabalho 1 3%

RESPOSTAS
ALUNA 28: “Quero destacar enquanto ponto mais importante a elaboração do
projeto no 2º ano  e sua implantação na escola campo, experiência esta, riquíssima
para a nossa prática.”

ALUNA 29: “Possibilitou o contato com muitos eventos educacionais  em todo o
país e em especial no município de Uberlândia com as outras universidades
locais.”

ALUNA 30: “Renovou  minhas concepções.”

ALUNA 31: “Possibilitou me vivenciar etapas  de diagnóstico planejamento,
execução e avaliação em um espaço de tempo que permitiu-me ser aprendiz e
autor simultaneamente”.

ALUNA 32: “Proporcionou trocas de experiências , adquirindo com isso, novos
saberes.”

ALUNA 33: “Sempre que precisei e busquei, tive apoio e orientação  tanto da
professora orientadora, quanto da supervisora do trabalho.”

ALUNA 34: “As descobertas realizadas a cada ano, diante das abordagens
teóricas e estudos das concepções; as possibilidades de comparar com as
experiências no dia a dia do trabalho feito na disciplina; e o meu crescimento e
aperfeiçoamento profissional ”.

ALUNA 35: “Desde o primeiro ano , já tivemos contato com a prática.”

ALUNA 36: “Conseguiu articular a teoria e prática  em projetos coletivos no
âmbito escolar e nas áreas emergentes do campo educacional.”
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ALUNA 1: “Oportunidade de refletir constantemente sobre os efeitos das nossas
ações  na prática pedagógica.”

ALUNA 2: “Nos permitiu fazer experiências, cometer erros, tomar consciência
destes erros e tentar de novo.”

ALUNA 3: “Através dos seminários  realizados cada ano, foi de fundamental
importância, pois possibilitou uma troca de experiências entre alunos-alunas e
alunos-professores nas diversas instituições que foram realizados estágios”.

ALUNA 4: “Através das observações, questionamentos, buscas de resposta e o
hábito de leitura e escrita foi possível modificar  aquilo que eu já tinha como
verdade”.

ALUNA 5: “Entretanto, ao desenvolver o Memorial , pude perceber que fazer esta
retrospectiva é uma ação necessária a todos os educadores. Pois compreender os
fatos que moldaram nossa maneira de ser é ter consciência da importância de
nossas ações na vida de muitos.”

ALUNA 7: “Adorei escrever o Memorial.”

ALUNA 6: “Assim, como diz Paulo Freire: ‘O professor que pensa certo deixa
transparecer aos educandos que uma das bonitezas de nossa maneira de estar no
mundo e com o mundo, como seres históricos, é a capacidade de intervir no
mundo , conhecer o mundo.’”

3. PONTOS NEGATIVOS
RESPOSTAS/TEMAS CENTRAIS FREQUENCIA

Não tem 10 28%
Insuficiência de recursos materiais para a apresentação dos
Seminários

3 8,5%

Grande quantidade de orientandas por orientador 6 16,5%
Falta de tempo extra dos alunos para fazer as horas práticas 2 5,5%
O trabalho da disciplina é muito desgastante 1 3%
Professores inaptos para o trabalho da disciplina PPP 1 3%
Tempo curto para a elaboração do TCC 3 8,5%
Excesso de trabalho da professora da disciplina 1 3%
Divergências de informações entre os orientadores e
supervisores

3 8,5%

Inexperiência na elaboração de relatórios finais a cada ano 4 11%

RESPOSTAS
ALUNA 8: “Não assistimos as apresentações nem lemos os trabalhos finais das
colegas. Acompanhamos todos os anos os trabalhos das amigas, mas na etapa
final, não vivenciamos os resultados obtidos”.

ALUNA 9: “A elaboração do trabalho de PPP é muito desgastante tanto para
alunos como para professores. Sendo assim, as professoras desta disciplina,
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assim como os professores coordenadores devem ter além de uma formação
adequada, noção da necessidade de sua disponibilidade de tempo e dedicação”.

ALUNA 10: “Nem todos os professores estão aptos para exercer a função de
orientador nem mesmo de docência da disciplina”.

ALUNA 11: “Um ponto negativo que considero, é em relação as divergências de
informações entre os orientadores e supervisores sobre os trabalhos que foram
realizados em cada ano”.

ALUNA 12: “A relação professor-aluno deixou a desejar, pois são muitos alunos
para uma professora e isso causa alguns atritos ou distanciamento na relação”.

4. SUGESTÕES

RESPOSTAS/TEMAS CENTRAIS FREQUENCIA
Mais momentos de integração e troca de experiências 2 5,5%
Sintonia entre orientadores e supervisores 5 14%
Tornar necessária a apresentação de todos no Seminário 1 3%
Dividir a responsabilidade de avaliação dos trabalhos finais 1 3%
Campo de pesquisa não deve ser o campo de trabalho 1 3%
Turma da noite deveria ter horas práticas na grade curricular 2 5,5%
Orientadores devem acompanhar mais os alunos 4 11%

RESPOSTAS

ALUNA 13: “A Faculdade deveria propor uma metodologia mais profunda na
disciplina PPP para a constituição do Memorial”.

ALUNA 14: “Ter mais momentos de interação e troca de experiências entre as
alunas”.

ALUNA 15: “Todos os alunos deveriam apresentar ao final de cada ano para
não sofrerem tanto no 4º ano.”

ALUNA 16: “Dividir a responsabilidade de avaliar os trabalhos ao final de cada
PPP, pois os professores responsáveis ficam sobrecarregados.”

ALUNA 17: “O campo de pesquisa não deveria ser o mesmo onde o aluno
trabalha, apesar de ser mais cômodo.”

ALUNA 18: “A turma da noite poderia ter um dia da semana reservado para o
trabalho em instituições escolares no período da noite.”

ALUNA 19: “Acredito que para os próximos anos, os professores (orientadores)
devem acompanhar mais os seus alunos, inclusive no campo
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Anexo G

QUADRO SÍNTESE DA AVALIAÇÃO DOS PROFESSORES DURANTE  A III
SEMANA DE FORMAÇÃO: PROSA PEDAGÓGICA (11/02/05)

26 PARTICIPANTES

1. COMO VOCÊ VÊ A DISCIPLINA PESQUISA E PRÁTICA
PEDAGÓGICA COMO EIXO INTEGRADOR DOS CURSOS DA
FACULDADE CATÓLICA DE UBERLÂNDIA?

RESPOSTAS/TEMAS CENTRAIS FREQUENCIA
Caminho mais adequado 1 4%
É novo e desafiador 6 23%
Proposta séria 1 4%
Possibilidade de construção de uma base comum para a
formação do educador

2 8%

Integração das diferentes áreas do conhecimento 10 38,5%
Diferencial de outras faculdades 3 11,5%
Possibilita a formação do ser humano integral 3 11,5%
Proposta coerente com as discussões e experiências que
vem sendo concretizadas na área de formação de
professores

2 8%

Precisa aperfeiçoar a integração 7 27%
Interessante, primeiros “contatos reflexivos” 1 4%
Grande importância 8 31%
Prepara o professor para uma escola real 5 19%
Teoricamente bem articulada 1 4%
Falta de discussão mais sistematizada e regular da equipe de
PPP com os professores

3 11,5%

PROFESSOR 1: “Possibilita a reflexão sobre o curso todo”.

PROFESSOR 2: “Vejo como fundamental”.

PROFESSOR 32: “É uma possibilidade de construção de uma base comum
para a formação do educador que tem como meta a integração das diferentes
áreas do conhecimento responsáveis pela formação do ser humano integral, ou
seja, pela humanização”.

PROFESSOR 40: “A proposta é excelente, coerente com as discussões e
experiências que vem sendo concretizadas na área de formação de
professores. Entretanto, ainda percebo que a mesma, na prática, não se
integra completamente com as demais disciplinas”.

PROFESSOR 5: “Na verdade foi um dos meus primeiros contatos reflexivos
nesta área”.

PROFESSOR 26: “Quanto aos professores, é a oportunidade essencial para
refletirmos e aprimorarmos nossas práticas educativas (...). Para os alunos é a
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oportunidade de ampliar e instigar, desde o 1º ano, a busca individual de
aprender a ser educador”.

PROFESSOR 17: “Uma nova maneira de conduzir a formação do professor,
preparando-o para uma escola real que ele poderá dar sua contribuição de
transformação”.

PROFESSOR 8: “Entendo ser o caminho mais adequado conforme os
propósitos definidos pela instituição. (...) Todavia faz-se necessário aprimorar a
PPP como eixo integrador”.

PROFESSOR 19: “Ainda não sabemos como fazer a integração das nossas
disciplinas específicas com a PPP”.

PROFESSOR 17: “Teoricamente bem articulada, problemas na execução, em
função da falta de discussão mais sistematizadas e regulares da equipe com os
professores”.

PROFESSOR 21: “Os objetivos são bons, mas ainda é preciso um
aprofundamento dos passos necessários para uma melhor integração entre a
teoria e a prática”.

2. QUAL A IMPORTÂNCIA DA PESQUISA E PRÁTICA PEDAGÓGICA
PARA OS CURSOS DE FORMAÇÃO DS PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO?

RESPOSTAS/TEMAS CENTRAIS FREQUENCIA
Contato com a realidade 9 34,5%
Ponte entre as teorias discutidas 8 31%
Provoca problematizações reais 11 42%
Desafio de juntar a teoria e a prática 20 77%
Nova visão do profissional 3 11,5%
Aprende a observar, analisar, refletir 10 38,5%
Vivência da pesquisa 12 46%
Estimula a prática investigativa 11 42%
Grande potencial de criação/transformação 18 69%
Atividade multidisciplinar 1 4%
Formação do profissional consciente 8 31%
Mudar a mentalidade da maioria dos professores da Católica 1 4%
Construção de saberes pedagógicos 7 27%
Formação de profissionais que se aproximam do ideal 1 4%

PROFESSOR 12: “Mesclar a teoria com a prática”.

PROFESSOR 15: “Suscitar ainda mais a capacidade dos alunos de relacionar
teoria e prática”.

PROFESSOR 14: “Como uma forma de prepará-lo para a atuação no espaço
de trabalho”.
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PROFESSOR 18: “Fundamental para a formação do aluno de modo coerente,
no sentido da interação/teoria prática”.

PROFESSOR 23: “Vejo como forma de integração, processo de pesquisa-ação
entre os diferentes cursos e preparar o aluno para sua atuação profissional –
tendo a PPP como um diferencial no contexto de outras
universidades/faculdades”.

PROFESSOR 17: “Vejo como um trabalho inovador e desafiante”.

PROFESSOR 18: “Com muitas dificuldades, mas aberta para o crescimento”.

PROFESSOR 19: “A PPP busca a integração das disciplinas, bem como a
execução prática das mesmas em um contexto educativo”.

PROFESSOR 30: “Através deste contato com a realidade é que o aluno
conseguirá fazer ponte com os conteúdos aprendidos em sala de aula, a
realidade é um todo”.

PROFESSOR 21: “Penso que seja fundamental para os profissionais que
pretendemos para enfrentar os desafios que ora nos atormenta embora a
orientação específica para cada curso mereça um local de destaque”.

PROFESSOR 32: “Vejo como uma proposta séria, que tem objetivos claros e
pode proporcionar bons resultados a curto e longo prazo”.

PROFESSOR 24: “Vejo uma grande contribuição principalmente como
despertar para a importância do espírito investigativo e crítico”.

PROFESSOR 35: “(...) A disciplina PPP propicia a efetivação dessa formação
com a participação e colaboração das demais disciplinas”.

PROFESSOR 25: “(...) oportuniza vivenciar e conhecer as práticas educativas
in loco”.

PROFESSOR 26: “Acho uma proposta original e inovadora, como forma de
suscitar nos alunos a prática interventiva e a possibilidade de conciliação de
teoria e prática”.

3. QUE SUGESTÕES TERIA EM RELAÇÃO À DISCIPLINA PESQUISA E
PRÁTICA PEDAGÓGICA?

RESPOSTAS/TEMAS CENTRAIS FREQUENCIA
Não Escreveu 2 8%
Sem sugestão 1 4%
Estruturar reuniões e momentos de encontro entre todos os
profissionais envolvidos com a PPP

23 88,5%

Reuniões periódicas por ano para a busca da
interdisciplinaridade

1 4%

Reuniões sistemáticas entre orientadores e supervisores do 10 38,5%
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mesmo ano
A equipe de PPP deveria promover ações com os
orientadores

11 42%5

Apontar instrumentos eficazes para trabalhar os conteúdos 1 4%
Trabalhar sempre na importância da disciplina 1 4%
Semanas de formação devem continuar para consolidar o
trabalho

15 57,5%

Socializar bibliografias específicas para todos os professores 3 11,5%
Que a disciplina fosse mais orientadora do que normatizadora 1 4%
Orientadores e supervisores devem ser responsáveis pela
avaliação do trabalho final

1 4%

Propor seminários envolvendo alunos e professores 2 8%
Tempo de orientação deveria ser definido pelo orientador e a
pesquisa

2 8%

Colocar a orientação como obrigatória 1 4%
Definir o orientar por campo de especialização 1 4%
Produzir coletânea dos roteiros e instrumentos elaborados 1 4%
Continuar o processo de evolução 1 4%

PROFESSOR 1: “Que o trabalho efetuado com os alunos fosse também
estendido aos professores/orientadores”.

PROFESSOR 12: “Maior interação ou contato com os demais professores,
propiciando assim, maior articulação entre ambas e contribuindo na construção
da formação dos próprios alunos”.

PROFESSOR 3: “Necessidade de mais interação e discussão entre alunos e
professores sobre a disciplina”.

PROFESSOR 24: “Continuar com tal processo de evolução na integração dos
docentes e na sua formação”.

PROFESSOR 5: “Mais reuniões/encontros entre os professores da PPP e
orientadores”.

PROFESSOR 16: “Socializar a coletânea dos roteiros e instrumentais
produzidos pela equipe”.

PROFESSOR 7: “Distribuir material de leitura básica”.

PROFESSOR 8: “Que os professores orientadores tivessem reuniões
periódicas para trocas, muitas vezes nossos orientandos estão com trabalhos
direcionados para outras disciplinas, isso enriqueceria as orientações”.

PROFESSOR 29: “Em relação à orientação dos grupos, se fosse pertinente,
separar os grupos para um determinado orientador em função da
especialização do mesmo”.

PROFESSOR 10: “Repensar a não obrigatoriedade do aluno passar pelo
professor orientador”.
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PROFESSOR 11: “Melhor articulação entre os professores da disciplina e os
orientadores. Reuniões sistemáticas para trocas e debates”.

PROFESSOR 22: “Reuniões com os professores para troca de experiências,
discussões e debates”.

PROFESSOR 13: “Reuniões regulares dos professores de PPP com
orientadores”.

PROFESSOR 15: “Tempo de orientação de acordo com orientador e a
pesquisa”.

PROFESSOR 20: “Propor seminários envolvendo alunos/professores para
ajudar na organização e desenvolvimento do trabalho com a disciplina”.

PROFESSOR 36: “Socializar bibliografias específicas para todos os
professores”.

PROFESSOR 27: “Trabalhar constantemente na importância da disciplina”.

PROFESSOR 28: “Que os professores de cada ano se reunissem para
procurar construir uma proposta de ensino mais interdisciplinar (...)”.
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Anexo H

QUADRO SÍNTESE DA AVALIAÇÃO DOS PROFESSORES DURANTE
REUNIÂO PEDAGÓGICA

(10/06/05)

14 PARTICIPANTES

COMO VOCÊ VIVENCIOU E AVALIA A SUA PARTICIPAÇÃO NA DISCIPLINA
PESQUISA E PRÁTICA PEDAGÓGICA? DESCREVA OS PONTOS
POSITIVOS E PONTOS NEGATIVOS

1. PONTOS POSITIVOS

RESPOSTAS/TEMAS CENTRAIS FREQUENCIA
Proposta interessante de trabalho com alunos 3 21,5%
Propicia a interação da teoria com a prática 4 28,5%
Fornece o entendimento articulado da realidade 4 28,5%
Propicia a vivência em campos diversos 3 21,5%
Propicia o exercício de práticas pedagógicas 3 21,5%
Motiva a prática da investigação/pesquisa 8 57%
Contribui para a construção de novas práticas
contextualizadas

2 14%

Possibilita condições efetivas para orientação 5 35,5%
O orientador se responsabilizar apenas por um ano de
formação

1 7%

Apoio da equipe da disciplina 1 7%
Incentiva professor e aluno a ler e escrever 1 7%

PROFESSOR 19: “A orientação possibilitou diálogos e trocas de experiência
entre colegas de diferentes realidades.”

PROFESSOR 32: “O TCC como instrumento de consolidação de idéias – teoria
X prática, resgatando vivências pessoais esquecidas, enriquecendo a
construção de educadores ou possibilitando a elaboração de um trabalho
pessoal e/ou profissional na área da educação.”

PROFESSOR 33: “A PPP IV foi/é uma importante disciplina na formação
pedagógica, pois propicia/ou a sistematização teórico-prática (eixo da
Católica).”

PROFESSOR 34: “Ajuda as alunas à refletirem a respeito do momento que
estão vivendo, na intenção de avaliar a sua formação e qual será o resultado
disso no mercado de trabalho.”

PROFESSOR 35: “Uma experiência muito rica que realmente cria espaço para
a integração de diferentes conteúdos.”

2. PONTOS NEGATIVOS
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RESPOSTAS/TEMAS CENTRAIS FREQUENCIA
Falta de reuniões sobre a PPP 3 21,5%
Baixa freqüência das alunas nas orientações 1 7%
Mudança de grupo das alunas 3 21,5%
Alunas com diversos níveis de produção escrita 1 7%
Alunas novatas na Faculdade 1 7%
Nenhum 2 14%
Falta de socialização das deliberações referentes à PPP 1 7%
Número excessivo de alunos por orientador 4 28,5%
Divergências entre os orientadores e supervisores 2 14%
Disponibilidade de horários dos professores e alunos 2 14%
Desarticulação na análise de projetos 1 7%
Horas de orientação são insuficientes 4 28,5%

3. SUGESTÕES

RESPOSTAS/TEMAS CENTRAIS FREQUENCIA
Reconstruir com os orientadores os roteiros dos produtos
finais

2 14%

Rever a avaliação dos produtos finais 3 21,5%
Rever as condições de trabalho dos orientadores 4 28,5%
Distribuir aos professores mecanismos de avaliação
entregues aos alunos

1 7%

Iniciar o processo de escrita/devolução/escrita desde os
primeiros anos

1 7%
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Anexo I
Prezado(a) professor(a),

Como sabem, estou concluindo a tese que tem como tema a disciplina
Pesquisa e Prática Pedagógica no currículo do curso de Pedagogia da Faculdade
Católica de Uberlândia. Utilizei alguns instrumentos de coleta de dados para
identificar como os vários sujeitos vivenciaram essa experiência. Em 01/12/06,
durante a qualificação, as professoras sugeriram que eu fizesse uma última coleta
de dados com os professores.

Sendo assim, gostaria de contar com a sua colaboração para responder esse
questionário sobre o trabalho desenvolvido.

Desde já agradeço a atenção e coloco-me a disposição para qualquer
esclarecimento.
Atenciosamente
Camila Lima Coimbra

QUESTIONÁRIO
1. De acordo com o projeto da disciplina, a PPP é desenvolvida ao longo do curso

para que o aluno possa "vivenciar os vários momentos do trabalho docente, a
saber: análise da realidade que gera problematizações e projetos de pesquisa;
proposição e realização de projetos de intervenção; avaliação do percurso e
resultados dos projetos." Em sua análise a disciplina conseguiu propiciar a
vivência desses momentos? Por quê?

2. A disciplina Pesquisa e Prática Pedagógica tem como princípio articular os
conteúdos curriculares do curso de Pedagogia. Isso foi possível? Por quê?

3. Em relação ao projeto da disciplina, uma das suas etapas apresenta-se como
um momento em que a criatividade e originalidade devem ser exercitadas por
meio de uma reflexão coletiva sobre as situações problemáticas, possibilitando
aos alunos e professores o intervir, o exercitar, o manejar situações associadas
à solução de problemas, visando uma ação transformadora. Você conseguiu
identificar alguma ação transformadora em seus orientandos? De que forma?
Explique.

4. O regimento interno da disciplina, em seu artigo 4° diz:
"A disciplina Pesquisa e Prática Pedagógica tem como finalidade promover a
articulação entre a teoria e a prática na vivência dos vários momentos da realidade
educativa, constituindo-se como o eixo integrador dos cursos, tendo como objetivos:
I – Oportunizar a prática dos alunos na realidade social, portanto em instituições
escolares e não-escolares;

II – Suscitar momentos de reflexão avaliativa constantes sobre os efeitos da ação na
prática pedagógica;

III – Possibilitar aos alunos e professores o intervir, o exercitar, o manejar situações
associadas à solução de problemas, visando uma ação transformadora;

IV – Gerar uma atitude científica e didática do aluno e do professor, contribuindo para
que o processo de formação seja marcado pela experiência de pesquisa;

V – Ampliar a concepção de Educação e vincula-la ao saber popular, ao
conhecimento, ao conhecimento científico, à cultura, à participação coletiva e à
cidadania;

VI – Oportunizar a reconstrução dos saberes acadêmicos, possibilitando um
questionamento e reflexão contínuos sobre a prática pedagógica, de um modo mais
articulado."

Você avalia que estes objetivos foram cumpridos? Por quê?
5. Finalmente, a disciplina conseguiu articular a teoria, a prática e a pesquisa?

Comente.
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Anexo J

RESPOSTAS DA PROFESSORA LÍRIA

Questão 1:
Acredito que a disciplina PPP possibilita ao aluno ter uma visão ampla das diferentes
etapas do trabalho docente. Sendo esta disciplina responsável pelo desenvolvimento
do estágio curricular ela possibilita ao formando se aproximar da realidade escolar,
conhecer, observar e analisar as características do trabalho docente. Entretanto, por
maior que seja a  sistematização e organização observadas na proposta e
desenvolvimento da disciplina , me questiono se o aluno consegue construir uma
visão de totalidade e mais aprofundada sobre o trabalho docente. Na minha
percepção alguns alunos chegam ao último ano do curso  sem perceber claramente
que as diferentes etapas vivenciadas em cada ano de formação (pesquisa
diagnóstica, elaboração de projeto, desenvolvimento e avaliação do projeto)
correspondem as atividades e desafios vivenciados pelo docente no exercício da sua
profissão e que todas estas fases constituem faces de uma mesma moeda, ou seja,
que as diferentes etapas do trabalho docente  são partes de um todo, completamente
articulado e interdependente. Isto fica evidenciado quando é solicitado aos alunos que
elaborem um relatório sobre o desenvolvimento do projeto de pesquisa; muitos não
conseguem estabelecer relação entre as fases já vivenciadas e ao avaliarem a
trajetória desenvolvida produzem análises sem consistência, carentes de
fundamentação teórica e interpretação crítica. Tenho convicção que a disciplina
permite sim ao formando vivenciar as diferentes etapas do trabalho docente, mas
acredito que nós professoras precisamos rever nossas práticas e construir um
caminho metodológico que contribua mais efetivamente para que o aluno construa
com clareza a percepção das diferentes dimensões do trabalho pedagógico,
ajudando-o a perceber quais são os saberes,as habilidades e atitudes necessárias ao
exercício da profissão.

Questão 2:
Na minha percepção não, porque a disciplina é percebida como eixo integrador do
diferentes conteúdos curriculares apenas pelas professoras da Pesquisa e Prática
Pedagógica. Para que a disciplina promovesse esta articulação seria necessário um
trabalho coletivo, que envolvesse planejamento, pesquisa , estudo entre todos os
professores, seria necessário desenvolver uma perspectiva de formação
multidisciplinar. Acredito que as reais condições de trabalho dos docentes na
instituição não favorecem, ou pelo menos não estimulam  a construção cotidiana de
um projeto curricular desta natureza. O que vejo no dia a dia é professores
preocupados com o desenvolvimento de suas disciplinas em específico e, para a
maioria do corpo docente, a PPP constitui apenas mais uma disciplina do currículo do
curso de Pedagogia.

Questão 3:
Colaborar para a transformação da realidade escolar é um grande desafio  para o
estagiário. Um desafio que muitas vezes é deixado de lado frente as inúmeras
dificuldades advindas da relação estagiário e profissionais da escola campo de
estágio. Muitas vezes o formando chega na escola movido pelo desejo de pesquisar a
realidade, de propor projetos que enfrentem as situações problemas, mas encontra a
resistência de muitos profissionais e da própria cultura escolar que muitas vezes
apresenta uma  visão destorcida do estágio., aquela que acredita que o estágio é o
momento prático da formação, que os estagiários deverão apenas desenvolver
algumas tarefas para aprender a profissão e que por isto podem ficar apenas
“quebrando galho” dentro da escola.
Assim, vejo que propor projetos criativos e originais nem sempre foi possível, muitas
vezes a liberdade ação do estagiário é condicionada pelas necessidades e
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expectativas do gestor escolar. Mas apesar de todas estas limitações, consigo
identificar  transformação na postura de muitos alunos e  até mesmo de alguns
profissionais da escola campo. A despeito das dificuldades  tive vários grupos de
estagiários que se envolveram com seriedade com seu projeto de pesquisa-ação,
foram no dia a dia conquistando o respeito e a credibilidade junto a comunidade
escolar, buscaram alternativas para as dificuldades que surgiram, re-planejaram
várias ações previstas no projeto inicial, mas não deixaram de buscar alcançar o eu
objetivo maior.  As alunas relatavam que as  ações que desenvolviam na escola
muitas vezes desencadeavam reflexões entre os próprios profissionais ou
simplesmente despertava a atenção de um profissional mais acomodado. Desta forma
acredito que se o estágio desenvolvido na perspectiva da pesquisa consegue
transformar gradativamente a realidade escolar. A transformação não acontecerá pelo
resultado imediato dos projetos, mas sim pela identidade profissional que vai sendo
construída. O aluno aprende a observar a realidade, a sentir-se incomodado, a refletir
e, acima de tudo, a intervir, é este movimento que passa fazer parte da cultura do
futuro profissional  que traz a possibilidade de transformação. Presenciei este
movimento em muitos orientandos, acredito que o caminho é este!!!

Questão 4:
Na minha concepção a disciplina consegue alcançar seus objetivos satisfatoriamente,
entretanto acredito que a relação teoria e prática continua sendo um desafio para nós
formadores, pois ainda não alcançamos êxito na articulação entre os saberes
acadêmicos desenvolvidos na faculdade e a prática pedagógica vivenciada no campo
de estágio. Muitas vezes o aluno entra em contato com uma realidade escolar
complexa, dinâmica, geradora de inúmeras situações problemas, esta vivência produz
uma série questionamentos e  reflexões que nem sempre são discutidas e analisadas
profundamente em sala de aula. Talvez estas dúvidas pudessem ser problematizadas
mais adequadamente, fomentando o interesse pela pesquisa e a   produção individual
do conhecimento. Penso que ainda falta algo, por mais que desejamos desenvolver
um processo formativo baseado na pesquisa e reflexão sobre a prática pedagógica e
façamos algumas tentativas,   muitas vezes ainda ficamos presos no modelo da
racionalidade técnica: selecionamos conteúdos, estabelecemos uma seqüência do
trabalho, avaliamos. Ainda temos dificuldades em  estabelecer a ponte entre o que o
nosso aluno esta vivenciando no estágio e os conhecimentos teóricos que são
trabalhados no curso.

Questão 5:
Como comentei na questão acima a articulação entre teoria e prática ainda é um
grande desafio para os professores que atuam no ensino superior. Acredito que
estamos dando os primeiros passos para minar a cultura da racionalidade técnica que
historicamente tem conduzido a formação dos educadores. Assim,  vejo como positivo
e uma grande conquista desenvolver em nossos alunos a compreensão de que o
educador tem que ser um  profissional pesquisador, capazes de refletir,  intervir e
produzir saberes, favorecendo já na graduação uma primeira experiência com a
pesquisa voltada para as situações problemas que surgem na prática pedagógica , ou
seja, no seu futuro campo profissional. Com o passar do tempo vamos construindo
outras alternativas metodológicas e vamos  produzindo novos saberes e
conhecimentos que nos ajudem a atuar melhor na formação de professores.  Penso
que este processo exigirá dos  nós, formadores de professores, muita pesquisa e
reflexão sobre a própria prática profissional .
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RESPOSTA DA PROFESSORA BEGÔNIA
Questão 1:

Sim, a disciplina conseguiu propiciar esses momentos de vivência, pois a forma
como foi articulada durante todo o curso possibilitou o aluno a participar de
todos esses momentos, ou seja, conhecer a realidade da escola, enxergar a
problemática gerada na mesma, propor soluções para essa problemática a
partir da elaboração de projetos de intervenção e, principalmente, colocar em
prática esse projeto de intervenção, o que na maioria das vezes não ocorre,
pois o projeto não sai do papel (o aluno apenas planeja, mas não sabe se o
que planejou funciona de fato) e isso é o que mais se destaca nos relatórios
dos alunos, ou seja, eles entendem que de fato coloca em prática algo que eles
planejaram e aprendem a avaliar também se o que planejou foi bom ou não.
Esse exercício é muito bom para o aluno, pois ele trabalha com a realidade da
escola e não com uma realidade idealizada.

Questão 2:
Nem sempre essa articulação dos conteúdos com a disciplina aconteceu, pois
nem todos os professores estavam de acordo ou entendiam o funcionamento
da disciplina, o que prejudicou essa articulação dos conteúdos curriculares com
a PPP.  No entanto, é bom ressaltar que alguns professores conseguiram fazer
essa articulação e isso ficou muito claro para os alunos (percebi isso quando
elaboraram o Memorial Descritivo).

Questão 3:
Sim. Alguns orientando, a medida que iam desenvolvendo o seu projeto,
verificavam que muitas das ações que ele tinha na sua sala de aula, por
exemplo, não eram condizentes com a realidade dos alunos, mas que só
agora, com o conhecimento mais profundo que ele tinha da realidade escolar é
que ele conseguia entender isso. Diante disso, muitos alunos passaram a rever
sua prática pedagógica, pois enxergaram que muitos colegas de trabalho
desenvolviam ações que eles estavam tentando melhorar a partir de seus
projetos de intervenção. Além disso, na elaboração do Memorial descritivo,
quando analisaram o processo de alfabetização pelo qual passaram e
compararam com  a proposta atual, viram também que muitas ações de seus
professores foram realizadas por falta de conhecimento, o que não é o caso
das alunas, agora. Portanto, foi possível verificar que a disciplina PPP e todos
os momentos vivenciados pelas alunas contribuíram para que as mesmas
repensassem a sua prática pedagógica.

Questão 4:
Sim, porque a partir do momento que você propicia a entrada desse aluno no
futuro campo profissional e a sua atuação no mesmo, você contribui
plenamente para a formação de um profissional qualificado, que não vivencia
apenas problemas idealizados, salas de aula, escola e alunos ideais. A PPP
permitiu ao aluno do curso de Pedagogia, através da elaboração e aplicação
dos projetos de intervenção, o contato com a realidade, com os problemas
reais do seu campo de estágio. Além disso, ela também contribui para que o
aluno aprendesse a avaliar e rever suas ações de acordo com a realidade do
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campo, possibilitando, assim, a reconstrução do seu conhecimento (saindo do
saber popular para um saber mais articulado, científico) e da sua prática
pedagógica.

Questão 5:

Sim, houve a articulação teoria-prática-pesquisa. Quando orientei os relatórios
de intervenção, percebi o quanto os alunos enxergaram essa articulação, talvez
até melhor que muitos professores. Os alunos aprenderam que não se tem
uma prática sem teoria e que a teoria também se constrói a partir da pesquisa
e é justamente essa articulação que tornou o curso de Pedagogia da Católica
diferente, pois nessa disciplina, o aluno teve condições de vivenciar um campo
de estágio real, de enxergar problemáticas reais e, principalmente, propor e
aplicar soluções para essas problemáticas.
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RESPOSTAS DA PROFESSORA TULIPA

Questão 1:
Sim, porque o professor propõe uma articulação dos conteúdos proposto
pela disciplina com as reflexões e as observações dos alunos no campo
de pesquisa ( instituições escolares).

Questão 2:
Em alguns momentos sim, percebo que os alunos ainda apresentam
uma certa dificuldade, visualizando teoria e prática como eixos
separados, neste momento o professor traz a reflexão pontuando e
nomeando para tais articulações entre os conteúdos e as disciplinas que
os alunos estejam ou  já  tenham cursado.

Questão 3:
Neste processo participei apenas quando os alunos estavam iniciando
as suas problematizações, percebo que quando o aluno começa
evidenciar os dados através das amostragens e do levantamento
bibliográfico, ele começa a “tomar posse” com falas e considerações
mais coesas e maduras da sua pesquisa, dando inicio a ações
transformadoras.

Questão 4:
Percebo que a disciplina não consegue mobilizar todos os alunos e
alcançar todos os objetivos , mas sim ela é uma grande mobilizadora no
processo de reflexão e formação desses sujeitos, onde convida os
sujeitos a vivenciar e articular uma formação acadêmica critica e
reflexiva das práticas educativas.

Questão 5:
Este é o  grande desafio da disciplina, os sujeitos foram educados a
pensar e a agir separadamente, onde os currículos( fundamental,
médio...) e as disciplinas ainda são gavetas, as pesquisas desenvolvidas
foram cópias de enciclopédias e documentos sem reflexões, percebo
que nos professores temos que estar sempre atentos, claros em nossos
objetivos para que os alunos possam visualizar tais articulações.
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RESPOSTAS DA PROFESSORA BROMÉLIA

Questão 1:
R. Claro que sim, pois os alunos, ao longo dos anos de formação, vivenciam no
campo todas estas etapas, que são acompanhadas pelos Professores
Orientadores.

Questão 2:
R. Sim, cada aluno após analisar a realidade, elabora seu projeto de pesquisa-
ação de acordo com o que foi diagnosticado, podendo abordar diversas áreas
da prática docente, estando mais próximo desta ou daquela disciplina do
Curso.

Questão 3:
R.  Sim, vários Projetos foram realmente inovadores para a realidade na qual
eles foram propostos, isto não quer dizer que foram inéditos, mas naquele
campo eles conseguiram efetivar mudanças de olhares, de práticas de
paradigmas.

Questão 4:
R. Sim, avalio a PPP como o fio condutor do Curso de Pedagogia, pois através
dela consegue-se articular as teorias ministradas em sala de aula com a
provável prática pedagógica dos alunos, mostrando-lhes a realidade que os
espera e também instigando-os a serem pesquisadores.

Questão 5:
R. Como já disse anteriormente, acredito que sim. Tive inclusive relato de
orientandas da PPP I, afirmando que se não fosse a PPP, teria abandonado o
Curso, que o vinculo com o campo é realmente fascinante. Esse depoimento
me deixou emocionada. Aconteceu no final de Novembro/2006, na última
orientação deste semestre, aí sim pude confirmar que vale a pena.
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RESPOSTAS DA PROFESSORA ORQUÍDEA

Questão 1:
1-Sim, a disciplina possibilitou tanto aos alunos como aos professores o
desenvolvimento de uma pesquisa em diferentes realidades educativas.
Através desta experiência coletiva (alunos, professores: orientadores e
supervisores, e escolas campo)  gradativamente se envolveram no processo de
pesquisa-ação  com o objetivo de contextualizar e diagnosticar o campo em
investigação ; a partir desta possibilitou-se a problematização e análise dos
aspectos manifestados no campo, a avaliação deste processo de pesquisa,
resultando no  trabalho final da disciplina e o seminário da PPP, como uma
proposta de socialização desta experiência.

Questão 2:
2- Sim , na maioria das disciplinas. Nos momentos de aula, de orientação de
estágio , os professores buscaram relacionar os conteúdos trabalhados de
forma objetiva, estimulando junto aos alunos um olhar crítico sobre a realidade
em investigação.
 Já alguns professores de forma intuitiva ou inconscientemente fazem esta
relação. Percebeu-se que os alunos durante a formação se propuseram a ter
um olhar mais crítico sobre o campo a partir das discussões teóricas.

Questão 3:
3-Sim, com relação a alguns projetos elaborados:
- Culturais: entendendo-se a escola como um espaço de diferentes
manifestações;
-Higiene: com uma proposta preventiva e social;
-Didático-metodológico:rediscussão do fazer educativo, a avaliação, a
formação continuada e qualidade do ensino.
A maioria dos projetos elaborados conseguiu ter uma aplicação prática e com
bons resultados.

Questão 4:
4-Sim, em proporções diferentes. Porque as estratégias criadas na disciplina,
junto aos professores e alunos possibilitou a concretização dos objetivos
propostos.

Questão 5:
5- Em minha atuação como professora desta disciplina sim. A PPP é uma
disciplina muito dinâmica, que promove um diálogo entre alunos, professores e
campo, o que possibilita uma avaliação constante.
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RESPOSTAS DA PROFESSORA ROSA

Questão 1:
Até o momento em que foi assumida como projeto da instituição a disciplina
conseguiu propiciar e garantir a vivência dos vários aspectos que compõem o
trabalho docente, pois se organizou para possibilitar aos alunos em formação
um contato com a realidade de maneira planejada e sistemática que foi desde
o conhecimento da realidade por meio da observação até a identificação de
uma situação passível de intervenção. Acredito que um projeto se concretiza
quando todos os envolvidos no processo educacional o assumem político e
ideologicamente.

Questão 2:
Em partes sim. Quando olhamos o projeto e o envolvimento de muitos
professores que se identificaram com a proposta e a entenderam como um
projeto maior de formação da instituição e do curso, podemos dizer que ela
possibilitou essa articulação. Isso pôde ser percebido de maneira clara nas
reuniões pedagógicas em que alguns momentos eram destinados a essa
reflexão, bem como nas orientações gerais para a organização e planejamento
das disciplinas. Por outro lado, foi possível perceber que em alguns casos,
professores não entenderam nem assumiram a proposta como projeto de
formação e se fecharam nos objetivos específicos de suas     disciplinas sem
nenhuma preocupação e muito menos compromisso com essa articulação.

Questão 3:
Orientei basicamente os alunos do último período/ano do curso, ou seja, na
fase de elaboração do trabalho de conclusão de curso (memorial). Como a
proposta não tinha a obrigatoriedade com a intervenção, o manejo de situações
associadas à solução de problemas, não tive contato direto com os projetos
que tinham como objetivo maior o exercício de uma ação transformadora. Tive
acesso a situações em que os próprios alunos avaliaram essa proposta de
prática como uma possibilidade de romper com a idéia que ter acesso á escola
é apenas observar o dia a dia do professor, é contribuir também com a
dinâmica de trabalha da instituição.

Questão 4:
A resposta a essa questão vai ao encontro da resposta da questão 02. Acredito que
até o momento em que se constituiu como proposta de formação da faculdade,
mesmo com todos os impasses vividos, mais se aproximou desses objetivos do que se
distanciou. Percebemos que em geral esses objetivos foram materializados no sentido
de  buscar integrar o projeto de formação, e possibilitar que  as disciplinas e atividades
fossem planejadas para desenvolver habilidades e atitudes investigativas.

Questão 5:
Percebemos que uma das principais preocupações da disciplina esteve relacionada à
formação de atitude vigilante e indagativa nos alunos no sentido de possibilitar tomada
de decisões nas situações de ensino, de desenvolver a disposição para investigar, o
desejo de questionar e de formular problemas. Olhando por esse lado podemos
afirmar que a disciplina foi um exercício de articulação teórico-prático que teve como
elemento a formação pela e para a pesquisa.
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RESPOSTAS DA PROFESSORA MARGARIDA

Questão 1:

Na minha opinião os objetivos foram atingidos parcialmente. Considero que os
alunos tiveram uma importante aproximação com a realidade docente e com o
contexto escolar como um todo, no entanto ao elencar alguns aspectos dessa
realidade para a pesquisa , proposição e intervenção avalio as seguintes
dificuldades:

�  partir do dito ‘ problema’ observado na instituição, sem um olhar
para as potencialidades da mesma e as vezes um reducionismo do fenômeno
educacional a esse ‘ problema’.

�  possíveis ‘ vieses ‘ na orientação da pesquisa para o campo de
domínio do professor orientador , com entendimento limitado de outras
variáveis importantes;

�  falta de entendimento dos profissionais ‘ do campo’ da proposta
que o aluno estava desenvolvendo, e que por isso, as vezes, e de forma velada
, acabava realizando a prática  de estagiário na instituição.

Questão 2:
Parcialmente. Porque nós professores não temos uma prática docente
articulada e nem conhecimento dos outros conteúdos curriculares. Por vezes,
percebo que orientávamos o aluno com essa articulação, ou mesmo o aluno a
realizava, mas para algumas disciplinas apenas. No entanto, cabe ressaltar
que quando conseguíamos isso, era notório o crescimento de todos nós
(alunos e professores) envolvidos na situação de ensino – aprendizagem.

Questão 3:
Sim, tive a oportunidade de participar de situações em que foi possível ao
aluno localizar potencialidades no trabalho da instituição e a partir dessas
potencialidades desenvolver propostas que transformavam aquele cotidiano,
como exemplo dessas práticas acompanhei projetos de capacitação de
professores,  brinquedotecas,e biblioteca , propostas que conseguiam
momentos de maior interação do aluno com o professor, em situações de
ludicidade, o que trazia ao ambiente escolar um  outro formato, novas formas
de relacionamento interpessoal , inclusive na dimensão desse relacionamento
que são as de situações de ensino e aprendizagem.
Questão 4:
Avalio, como já citei anteriormente , que esses objetivos foram cumpridos
parcialmente, porque acho que sem duvida oportunizaram um momento de
inquestionável importância para a formação do aluno, que é esse contato
desde o início do curso com demandas reais, inquerindo a sua formação e
seus formadores sobre essa realidade, sendo levado a pesquisar sobre essas
questões que o inquietavam.
Nesse sentido acho que sem dúvida os objetivos foram atingidos, mas avalio,
que em como aprimoramento necessário a todo projeto, era necessário intervir
na condução das orientações, para que não fossem reducionistas, nem
desarticuladas e também um maior trabalho de conscientização dos campos de
estágio, para o entendimento da construção de uma proposta de pesquisa, que
modifica a visão que até então muitos tem que é a de ter o estagiário como
mão de obra barata, alguém que fiscaliza o espaço escolar ou mesmo a espera
de receitas por parte desse e mesmo do aluno para ‘ resolver problemas’.

Questão 5:
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A disciplina se aproximou dessa articulação ( como nenhuma outra) na minha
avaliação, mas precisa de mais tempo, entendimentos (citados anteriormente) ,
apoio da instituição onde ela é desenvolvida, capacitação dos professores,
para que possamos melhorar e aprofundar essa articulação.
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RESPOSTAS DA PROFESSORA VIOLETA
Questão 1:

A disciplina conseguiu, sim, propiciar a vivência proposta. Foi possível
acompanhar o processo de transformação dos alunos: como a observação passava
dos aspectos mais superficiais para aspectos relevantes; a postura respeitosa e, ao
mesmo tempo, crítica com que relatavam o que viam; o amadurecimento na
apresentação de seus diagnósticos. Com isto, a análise da realidade gerou
problematizações pertinentes, possibilitou a proposição de projetos importantes de
intervenção. As avaliações decorrentes deste processo confirmaram um
amadurecimento dos alunos dificilmente encontrado em outras circunstâncias.
Naturalmente que, nos grupos que orientamos, este processo não foi contínuo e o
aproveitamento não se deu da mesma forma. Mas de um modo geral pode-se dizer
que o resultado alcançado foi sempre muito bom.  E, ao participarmos das bancas de
avaliação dos Seminários, percebemos o mesmo em todos os grupos.
 Entretanto, quando focalizamos apenas a pesquisa, o resultado não nos parece
tão satisfatório quanto o desejado. Os alunos nem sempre se colocaram como
pesquisadores, ou seja, os alunos, em muitos casos, tinham dificuldades de agir como
pesquisadores da  própria prática, no caso o estágio.

Questão 2:
Em muitos momentos sim. Consideramos o envolvimento de todos os

professores na orientação dos grupos de estágio e as reuniões dos professores com a
equipe de PPP  como algumas das estratégias que favoreceram fortemente esta
articulação, além, é claro, da própria proposta curricular.
 Em outros momentos, principalmente no Magistério, nos casos em que as
chamadas “metodologias” eram ministradas depois da elaboração do projeto de
intervenção e, em alguns casos, após a execução do mesmo, a articulação ficou um
tanto quanto comprometida.

Questão 3:
Sim. Achamos que não tanto pela escolha da situação de intervenção, mas

pela forma como esta intervenção deveria ocorrer.

Questão 4:
Sim, acho que estes objetivos foram cumpridos, embora de forma não

homogênea. Ou seja, na minha opinião I,II, III foram sido atingidos com bastante
sucesso. Já V e VI, pela sua amplitude e por nossa própria limitação de avaliadora, só
parcialmente. Quanto ao objetivo IV, encontra um entrave justamente no que se refere
à pesquisa: acreditamos que nem sempre professores e alunos viam a própria prática
como objeto de pesquisa.

Questão 5:
A articulação promovida pela PPP foi sem dúvida muito boa, principalmente se

comparamos com outras propostas que já vivenciamos. Entretanto, por se tratar de
uma proposta inovadora e por exigir mudança de postura por parte de todos os
envolvidos, acreditamos não ter alcançado uma articulação mais efetiva.
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Anexo L

FACULDADE CATÓLICA DE UBERLANDIA
PESQUISA E PRÁTICA PEDAGÓGICA IV

CURSO: PEDAGOGIA
MEMORIAL DESCRITIVO

FIO CONDUTOR
Qual o significado de processos educativos vivenciados antes e durante a
formação inicial? Qual a relação entre a história de vida e a fundamentação
teórica trabalhada nos cursos?

OBJETIVOS
� Fazer uma reflexão sobre as experiências vivenciadas ao longo da

história de vida dos formandos, identificando representações e
significados que são traduzidos na prática do futuro profissional.

� Identificar situações importantes para o processo de formação inicial do
profissional da educação.

� Propor mudanças significativas individual e coletivamente, a partir da
comparação entre a vida escolar e a fundamentação teórico-prática da
formação inicial.

� Descrever as formas de pesquisa utilizadas durante o curso, apontando
o objetivo a cada ano.

INTRODUÇÃO
Apresentar a Faculdade Católica (regimento interno e projetos acadêmicos)
Apresentar o curso que está sendo formado (leis que regulamentam)
Esclarecer o objetivo deste trabalho ao leitor (por que fazer o memorial?)
Descrever o conteúdo do trabalho de conclusão do curso (descrever
sucintamente o conteúdo de cada capítulo)

CAPÍTULO I : DIFERENTES LUGARES, DIFERENTES OLHARES
1. Vida Escolar

Conte como foi a sua história escolar?
Entrou na escola com quantos anos?
Fez Educação Infantil?
Lembra como era?
Onde foi alfabetizado(a)?
Onde fez a primeira série?
E as demais séries do Ensino Fundamental, onde cursou?
Fez magistério? Onde cursou o Ensino Médio?
Descreva fatos marcantes desta história.

2. Alfabetização
Como você se alfabetizou?
Você se lembra de sua primeira professora? Ela costumava ler para os alunos?
Você conhece alguma cartilha?Qual? Você utilizou alguma para alfabetizar?
Na prática da escola que você freqüentou, havia “rituais” que acompanhavam o
uso da cartilha?
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E fora da escola, quais eram as práticas de leitura e de escrita de que você
participava? Como se sentia participando delas?
Na sua infância, que sentido tinha ler e escrever?
E hoje, em que circunstancias você lê e escreve?
Você diria que a palavra escrita e os livros são elementos freqüentes nas atuais
instituições de Educação Infantil? De que maneira?
Que tipo de leitura você acredita que agrade mais as crianças de hoje? Elas
gostam de literatura infantil?
A escola incentiva os alunos a ler, aproximando-os da palavra escrita?
Como os alunos da sua escola são alfabetizados?
O que você acha das práticas atuais de alfabetização? Quais as semelhanças
e diferenças que elas apresentam em relação às práticas “do seu tempo”?
Qual o referencial teórico utilizado em seu curso que sustenta as mudanças de
hoje?

2. Literatura Infantil
Qual sua lembrança mais remota da entrada das letras, das palavras, das
histórias escritas, no seu mundo infantil? Como isso aconteceu?
Na sua infância, como eram seus momentos de leitura?
Você se lembra do que mais gostava de ler? Há um livro que tenha tido valor
especial para você? Qual? Descrevas suas razões.
E na escola, sua professora lia para os alunos?
Vocês freqüentavam a biblioteca da escola? E alguma outra?

3. Livro Didático
A escola que estudou utilizava livros didáticos?
Você se lembra de algum livro, em especial, por quê?
Os livros com os quais você estudou eram parecidos com os que hoje é
utilizado?
Você se recorda da maneira como os seus professores trabalhavam com o livro
didático na sala de aula?
Que tipo de coisas você se recorda de ter aprendido no livro didático?
Que lugar o livro didático tem ocupado na sua sala de aula e que tipo de
relação você tem estabelecido com este material na sua vida profissional?
E os seus alunos, que tipo de relação tem com o livro didático?
Você acredita que a maneira como se relaciona com o livro didático influencia a
maneira que os seus alunos estão construindo o conhecimento? De que
forma?

4. Áreas de Conteúdo: Português, Matemática, Histór ia, Geografia e
Ciências

Qual foi a imagem marcante de ciência, cientistas e conhecimento científico
que você teve? Justifique.
Você se lembra de algum experimento que realizou? Relate-o.
O que mais marcou a sua experiência de aluno ao estudar Ciências, História,
Geografia, Matemática e Português? Têm algumas destas que gosta mais? Por
quê?
O que você pretende que seus alunos aprendam de História na escola? Por
quê?
O que você pretende que seus alunos aprendam de Geografia na escola? Por
quê?
O que você pretende que seus alunos aprendam de Português na escola? Por
quê?
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O que você pretende que seus alunos aprendam de Matemática na escola?
Por quê?

5. Artes e outras linguagens
Qual a sua vivência em Arte-educação? Teve Educação Artística na escola?
Como foi? O que aprendeu? Qual era a importância disso? O que mudou com
o curso que você fez?
Qual a sua vivência em Educação Física? Teve Educação Física na escola?
Como foi? O que aprendeu? Qual era a importância disso? O que mudou com
o curso que você fez?
Qual a concepção que tem hoje sobre as outras linguagens na aprendizagem
escolar?

6. Avaliação

Ao longo do curso vocês vivenciaram várias provas. De que maneira você
costumava se sentir em situações de prova?
Você se lembra de alguma boa experiência de avaliação? Qual foi? Quando e
como aconteceu?
Você se lembra de alguma experiência traumática de avaliação? Qual foi?
Quando e como aconteceu?
Você tem algum material guardado (prova, boletim, caderneta, trabalho
corrigido) que possa ilustrar essas experiências? Descreva.
Quais finalidades tiveram essas situações de avaliação? Justifique.
Você considera que essas finalidades foram cumpridas nas situações – boas e
traumáticas - relatadas? De que maneira?
Como você acredita que seus alunos se sentem em situações de avaliação?
Como você os vê nesta situação?

CAPÍTULO II: A PESQUISA E A PRÁTICA PEDAGÓGICA: TEMPO, LUGAR E
SIGNIFICADO

1. PPP I
Como foi o trabalho realizado na PPP I?
Qual a metodologia de pesquisa utilizada?
Qual o campo diagnosticado?
Qual o objetivo de realização desta pesquisa diagnóstica para a sua formação?

2. PPP II
Como foi realizado o trabalho da PPP II?
Qual a metodologia de pesquisa utilizada?
Qual o campo em que foi realizada?
Qual o problema identificado?
Quais as ações propostas?
Qual a fundamentação teórica utilizada?
Qual o objetivo da elaboração do projeto de pesquisa-ação para a sua
formação?

3. PPP III
Como foi o trabalho realizado na PPP III?
Quais as maiores vantagens em atuar, executando o projeto de pesquisa-
ação?
Quais as desvantagens na relação teoria e prática?
Qual o objetivo de realização do relatório descritivo para a sua formação?

4. Questões articuladoras
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Qual a importância do Seminário de Pesquisa e Prática Pedagógica?
A proposta do curso conseguiu articular a pesquisa e a prática pedagógica?
Qual a importância da pesquisa em sua formação?
Quais as dificuldades encontradas para a realização da disciplina PPP?
Quais as possibilidades criadas pela disciplina PPP?

CAPÍTULO III: CURRÍCULO E PROFISSÃO
Dentre as disciplinas que compõem o seu currículo, eleja 3 que considere
fundamentais para a sua formação inicial. Descreva e justifique cada uma,
respondendo:
por que foram importantes? Explique os principais conteúdos, metodologia e
avaliação?
Qual a importância do planejamento para o sucesso destas disciplinas?
Qual a função destas disciplinas para a profissão de professor?

CAPÍTULO IV: O EXEMPLO INESQUECÍVEL
Na sua história de vida escolar, você tem um “professor inesquecível”? Por
quê?
Qual a importância dele na sua prática profissional?
Os exemplos são marcantes? De que forma?

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em linhas gerais, o que foi importante na sua formação inicial?
O curso atendeu suas expectativas? Por quê?
O perfil de professsor-pesquisador crítico e reflexivo, almejado pelo curso
conseguiu ser trabalhado? Por quê?
Aponte vantagens e desvantagens de ter feito o seu curso.
Qual o campo profissional que te espera? Quais suas aspirações profissionais?

OBSERVAÇÃO: Caso o(a) aluno(a) não tenha experiência em escola, deverá
descrever e fazer alusão à escola campo em que desenvolveu o trabalho da
PPPII e PPPIII. Se necessário, deverá voltar à instituição campo para rever
alguns dados ou mesmo coletá-los.


