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RESUMO 
 
 
Este trabalho de pesquisa tem por objetivo analisar a atividade docente de 
professores bacharéis no ensino superior, buscando elementos para 
compreensão dos porquês de suas ações. As questões que dirigiram a 
pesquisa foram: de que maneira professores bacharéis aprendem a ensinar? 
Como o professor bacharel aprende a dar aula no ensino superior? Faz-se 
necessário uma formação pedagógica?  Ou, será que se aprende a ensinar na 
sala de aula? Em que se baseiam as ações do professor bacharel no ensino 
superior? De que modo a formação, sua trajetória pessoal e as condições 
concretas de trabalho afetam sua prática pedagógica? Para responder a tais 
questões combinamos duas propostas metodológicas: narrativas docentes, na 
perspectiva de Passegui (2010), e clínica da atividade, tendo como referência 
os estudos de Clot (2007). O trabalho com as narrativas, cujo instrumento de 
levantamento de dados foi a entrevista, tem por objetivo compreender a história 
de vida dos professores participantes e como esta afeta a constituição da 
prática docente, participando de sua constituição. Já a análise de atividade, 
através das autoconfrontações, visa convidar os professores a refletirem sobre 
sua prática, visando desnaturalizar gestos e atitudes que se repetem. Os 
pressupostos teóricos dessa pesquisa estão postulados em um conjunto de 
autores, dos quais destacamos: a) Yves Clot (2007), que desenvolve estudos 
sobre a atividade de trabalho, b) Anna Rachel Machado (2007), com estudos 
sobre o trabalho docente; c) Bakthin (1997), que é o autor que fundamenta os 
trabalhos de Clot e Machado, e nos ajudam a pensar no desenvolvimento e na 
constituição dos sujeitos e d) Passegui (2010), com suas reflexões sobre a 
(auto)biografia na Educação. A partir desse aporte teórico, entende-se que das 
trajetórias de formação os pesquisados vão se constituindo como docentes e 
aprendendo a ser professor. A história pessoal dos professores participantes e 
como esta afeta a constituição da prática docente, permitiu desnaturalizar 
gestos e atitudes que se repetem, contribuindo para sua formação. O exercício 
do trabalho de professor é um espaço de formação, é nele que os saberes 
práticos podem ser desenvolvidos e compreendidos pelo próprio sujeito, que ao 
narrar a própria história torna-se outro de si mesmo.  
 
 
Palavras-chave: Ensino Superior; Trabalho Docente; Clínica da Atividade 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

OLIVEIRA, Maria Carolina Silva Castro. Clinical activity for the teacher's 
constitution in university education. 2015. 81 f. Dissertation (Master of 
Education), Univás, Pouso Alegre, 2015. 
 
 
ABSTRACT 
 
 
This research aims to analyze the teaching activity of Alumni teachers in higher 
education, seeking elements for understanding the whys of their actions. The 
issues that drove the research were: how teachers Alumni learn to teach? As 
professor Bachelor learns to teach in higher education? It is necessary a 
pedagogical training? Or, will you learn to teach in the classroom? On what 
basis the actions of professor b.s. in higher education? How the training, your 
personal trajectory and the concrete conditions of work affect their pedagogical 
practice. To answer such questions we discussed two proposals methodology: 
teaching narratives, from the perspective of Passegui (2010), and the clinic of 
the activity, taking as a reference the Clot studies (2007). The work with the 
narratives, whose instrument of data collection was the interview, aims to 
understand the history of life of participating teachers and how this affects the 
establishment of the teaching practice, participating in its Constitution. Analysis 
of activity, through the autoconfrontações, aims to invite teachers to reflect on 
their practice, in order to pervert gestures and attitudes that are repeated. The 
theoretical assumptions of this research are postulated in a set of authors, of 
which we highlight: a) Yves Clot (2007), which develops studies about work 
activity, b) Anna Rachel Axe (2007), with studies on the teaching work; c) 
Bakthin (1997), which is the author who founds the Clot and Axe jobs, and help 
us think about development and Constitution of the subject and d) Passegui 
(2010), with their reflections on the (auto) briografia in education. From this 
theoretical contribution, it is understood that the trajectories of the researched 
training will constitute as teachers and learning to be a teacher. The personal 
history of the participating teachers and how this affects the establishment of 
the teaching practice, allowed de-naturalize gestures and attitudes that are 
repeated, contributing to its formation. The work of professor is a space of 
training, that's practical knowledge may be developed and understood by the 
subject himself, which to narrate his own story becomes another of himself. 
 
 
Keywords: University Education; Teaching Work; The clinic Activity  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Em tempos de necessárias mudanças nos sistemas e instituições de 

ensino e tendo em vista os desafios que se colocam à educação e à formação 

profissional na contemporaneidade, a atuação e a formação docente ganham 

destaque como elementos-chave para essa reflexão. Pensar com os 

professores, sobre o trabalho docente desenvolvido é condição indispensável 

para que outras possibilidades de ensinar e aprender sejam construídas. 

Desse modo, Machado (2007, p. 08) discute o conceito de trabalho 

através de diversas definições, “chegando à conclusão de que podemos 

considerá-lo, na verdade, como um objeto teórico em (re)construção, 

multidimensional e polissêmico, cuja configuração não pode ser colocada a 

priori, conforme já assinalado em nossa epígrafe”.  

Assim, é nesse sentido empregado por Machado (2007) e Clot (2007) 

que compreendemos a definição do trabalho do professor como sendo uma 

atividade que se realiza em um contexto social específico, que envolve a 

situação imediata e a mais ampla, incluindo-se nesta todos os outros aspectos 

da vida do sujeito que podem esclarecer sua conduta em situação de trabalho. 

Para compreender melhor o trabalho docente e suas implicações no 

contexto social dos sujeitos envolvidos, as questões acerca da formação de 

professores e dos porquês das atitudes e da atividade docente - como o 

professor ensina ou como ele faz para ensinar - têm me instigado desde o 

início da minha trajetória na docência.  

Questões acerca da formação de professores e dos porquês das 

atitudes e da atividade docente - como o professor ensina ou como ele faz para 

ensinar - têm me instigado desde o início da minha trajetória na docência. E, 

para esta pesquisa, fundamento as discussões teóricas e as reflexões da 

atividade de professores a partir do meu memorial de formação; nos momentos 

de avaliação da minha trajetória docente, nos momentos de troca com colegas 

de curso e também nas conversas informais com os alunos, algumas questões 

emergiram a respeito da prática docente, do dia a dia na sala de aula e de 

como o professor ensina: Como o professor bacharel aprende a dar aula no 
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ensino superior? Faz-se necessário uma formação pedagógica?  Ou, será que 

se aprende a ensinar na sala de aula? Em que se baseiam as ações do 

professor bacharel no ensino superior? De que modo a formação, sua trajetória 

pessoal e as condições concretas de trabalho, afetam sua prática pedagógica? 

Essas questões direcionaram a pesquisa aqui relatada sob a forma de uma 

tese cujo objetivo foi analisar a atividade docente de professores bacharéis em 

instituições privadas buscando elementos para compreensão dos porquês de 

suas ações, a saber: de que maneira professores bacharéis aprendem a 

ensinar? Em que se baseiam suas ações? Qual o papel da formação na 

atividade que exercem? Além disso, buscar entender como seu trabalho se 

relaciona com a história de práticas constituídas ao longo da história dessa 

atividade e de que modo a formação, sua trajetória pessoal e as condições 

concretas de trabalho afetam sua prática pedagógica. 

Como procedimentos metodológicos buscou-se: a) realizar entrevistas 

narrativas com professores universitários; b) fazer uso da metodologia de 

clínica da atividade através da videogravação de uma sequência de atividades 

escolhida pelos professores pesquisados e das autoconfrontações através de 

uma confrontação do professor com a videogravação de sua atividade na 

presença da pesquisadora (autoconfrontação simples). 

O resultado advindo desses procedimentos se apresenta com a seguinte 

organização: no primeiro capítulo apresentamos a fonte gestora das questões e 

problemas de pesquisa, o memorial de formação da pesquisadora. No segundo 

capítulo são apresentados e discutidos estudos sobre a formação docente no 

ensino superior evidenciando o perfil profissional do professor e os elementos 

importantes para sua formação. Em seguida, com as contribuições de Clot 

(2007/2010) e Machado (2007), abordamos os aspectos teóricos da atividade 

docente, a concepção do trabalho do professor em sala de aula e os conceitos 

de gênero, atividade real e atividade realizada. No quarto capítulo 

apresentamos os princípios metodológicos da pesquisa, contextualizando 

clínica da atividade (Clot, 2007/2010) e entrevistas narrativas (Passegui, 2010) 

para embasamento dos procedimentos de coleta e análise dos dados. Já no 

quinto capítulo, apresentamos as condições concretas de realização da 

pesquisa que proporcionaram discussões e reflexões sobre a atividade docente 
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nas Instituições de Ensino Superior. E finalmente, no quinto capítulo, 

abordamos a questão dos caminhos da docência no ensino superior, da 

formação e atividade docente através de reflexões dos dados levantados, 

discutidas com o referencial teórico da pesquisa. 
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2 DA CONSTITUIÇÃO DA PESQUISADORA COMO PROFESSORA  

 

 

Pensar nos porquês das minhas atitudes diante das situações que 
vivo e nas capacidades que desenvolvo para certas coisas e não para 
outras. Assim, estou sempre atribuindo um juízo de valor, vendo nos 
acontecimentos que se sucedem ao meu redor, e do qual eu participo 
como ator ou mero expectador, se representam ou não algo de valor 
para mim (PRADO; SOLIGO, 2013). 

 

O memorial de formação “possibilita a emergência de um conjunto de 

conhecimentos advindos da ação, de um conjunto de conhecimentos advindos 

da formação e a inter/ação de ambos” (Prado; Soligo, 2005, p. 59). Gênero 

narrativo que objetiva promover a reflexão do professor/educador sobre sua 

prática e profissão, o memorial de formação tem sido empregado como escrita 

reflexiva e formativa em diferentes contextos, escolares e acadêmicos.  

Para Silva; Sirgado e Tavira (2012, p. 272), o memorial propicia ao 

autor-professor, enquanto leitor de seu próprio Memorial e de outros docentes, 

“a possibilidade de se reposicionar diante de suas trajetórias profissionais, 

identificando aspectos comuns e dissonantes; esferas da própria identidade”.  

Assim, o memorial de formação foi utilizado nesta pesquisa como um 

recurso que permitiu à pesquisadora escrever sobre si, (re)visitando e contando 

a própria vida, num processo de (re)criação dos fatos lembrados, para darem 

sentido e solidez às experiências singulares de ser e de fazer a atividade 

profissional docente. Através da análise do relato pessoal, estabelecemos as 

questões e o problema de pesquisa. No entanto, o texto em formato de 

memorial apresentado nessa pesquisa está aberto. O seu acabamento está na 

possibilidade de interpretação do leitor. Trata-se do contar de uma história.  

Para Bakhtin (1997) a forma de contar uma história foi ampliada a partir 

do surgimento da escrita, indo além da tradicional forma oral. Os textos 

autobiográficos apareceram no fim da Idade Média e no início do 

Renascimento, apresentando-se, num primeiro momento, em forma mista; do 

texto confessional (dirigido a Deus), para o documento autobiográfico (no qual 

o homem ocupa um lugar de não Deus – antropomaquia1). O autor remete, 

como exemplo, ao texto de Abelardo – História calamitarum mearum – em que, 

                                                      
1
 Conceito usado por Mikhail Bakhtin em Estética da Criação Verbal, p. 161. 
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a partir do estilo confessional, manifestam-se os primeiros valores biográficos 

(BAKHTIN, 1997).  

Para compreensão dos aspectos levantados pelo autor acerca do texto 

biográfico, faz-se necessário entender o conceito de exotopia2.  

[...] o autor deve situar-se fora de si mesmo, viver a si mesmo num 
plano diferente daquele em que vivemos efetivamente nossa vida; 
essa é a condição expressa para que ele possa complementar-se até 
formar um todo, graças a valores que são transcendentes à sua vida, 
vivida internamente, e que lhe asseguram o acabamento. Ele deve 
tornar-se outro relativamente a si mesmo, ver-se pelos olhos de outro 
(BAKTHIN, 1997, p. 35). 
 

Na recordação que temos habitualmente de nosso passado, esse outro 

é muito ativo e marca o tom dos valores em que se efetua a evocação de si 

mesmo (BAKTHIN, 1997, p. 167). 

Assim, é na perspectiva de quem narra uma história - em que se é, ao 

mesmo tempo, narrador e personagem - que o memorial de formação da 

autora-pesquisadora é trazido ao texto dessa dissertação. Implica no assumir 

de lugares, não para que sejam dados como definitivos, mas para anunciar de 

onde se parte. Além disso, tem como sentido, explicitar a construção das 

questões de pesquisa a partir da história pessoal e profissional da autora-

pesquisadora.  

 

Eu, Maria Carolina Silva Castro Oliveira, sou filha de Maria das Graças 

Silva e José Luiz Silva Castro, cujas profissões são professora e metalúrgico 

aposentado. Tenho uma única irmã, Enaiê Cristina Silva Castro, nutricionista. 

Tive o privilégio de já nascer rodeada pelas inspirações e incentivos 

educacionais. Desde muito bebê, já frequentava o ambiente escolar, levada 

pela minha mãe que tinha que trabalhar e às vezes não tinha com quem me 

deixar. Participava de todas as atividades que eram propostas para as turmas 

que ela lecionava, sem atrapalhar o desenvolvimento dos trabalhos. Minha 

mãe, minha primeira e eterna professora.  

Quando completei 05 anos, fui oficialmente matriculada no pré de 05 e 

tinha como professora, minha mãe. Ela sempre foi muito brava, impunha 

                                                      
2
 Exotopia significa desdobramento de olhares a partir de um lugar exterior. Etimologicamente a 

palavra exotopia é formada pelo prefixo "ex" que significa fora e "topos" que significa lugar. 
Olhar externo. Visão que o outro tem de mim e que não posso ter. Para ampliar a compreensão 
sobre este conceito sugerimos a leitura do livro Estética da Criação Verbal de Mikhail Bakthin, 
Editora Martins Fontes, Ano 1997. 
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respeito, mas de forma carinhosa e atenciosa. Lembro-me da seguinte frase 

que costumava ouvir dela: “antes de ser sua professora, sou sua mãe”. Podia 

não parecer, mas isso fazia tanto efeito aos meus ouvidos. Muitas vezes ficava 

de fora de algumas atividades, até de forma proposital, para que as pessoas de 

fora não achassem que ela estava me protegendo. Um fato muito interessante 

foi quando eu derrubei um armário de madeira, onde ficavam guardados os 

materiais, em cima de mim, ela primeiro se posicionou como professora, me 

ajudou, cuidou dos ferimentos, mas depois foi como mãe, foram tantos 

xingamentos. 

Neste período escolar não éramos alfabetizados ainda, então todas as 

atividades trabalhadas em sala de aula eram para desenvolver raciocínio, 

coordenação motora grossa e fina, habilidades cognitivas. Brinquei demais e fui 

muito feliz. Os ensinamentos da mãe-professora foram bem guardados e vão 

ser bem aplicados durante toda a minha vida.  

Aos 06 anos passei para o pré de 06 e comecei a ser alfabetizada, 

saudosa Tia Meiri, linda, morena, sempre feliz. Ainda na mesma Escola em que 

minha mãe trabalhava – Escola Estadual Professor Clóvis Salgado. Todo o 

Ensino Fundamental, também na Escola Clóvis Salgado, foi marcado pelas 

participações em eventos escolares, participei de todos, meus pais faziam 

questão de preparar tudo do bom e do melhor, nunca deixaram algo a desejar. 

Lembro-me dos desfiles de 07 de setembro (fanfarra, baliza, porta-bandeira, 

destaque, pelotão,...), festa junina (quadrilha) e principalmente das formaturas 

que sempre foram marcadas pela presença de toda a família.  

A partir da 5ª série, passei a estudar na Escola Godofredo Rangel com 

os mesmos colegas e os professores eram os pais desses colegas e fui aluna 

de minha mãe novamente. Até o Ensino Médio foram 07 anos de muito estudo 

e dedicação. Não era 100%, mas 90 ou 95% com certeza. Levava muito a sério 

todos os conteúdos, mas sempre tive uma caidinha pelas exatas. Quando 

entrei no Ensino Médio, lembrava-me sempre dos dizeres de meus pais: 

“Estude bastante no começo do ano, para que no final você fique tranquila”. 

Seguia este conselho ao pé da letra, e todo final de ano, estava eu sossegada. 

Os colegas foram sempre os mesmos, saíram uns, entraram outros, mas nunca 

tive problemas de relacionamentos. Desde o 1º ano tinha a vontade de fazer 
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vestibular para Economia – ênfase em comércio exterior (até prestei o 

vestibular na UFMG), mas só no final do 3º ano percebi que nem tudo que 

queremos podemos realizar. Aí então, surgiu a oportunidade de prestar 

vestibular para Ciência da Computação. Antes de começar esta parte, pedi aos 

meus pais que participassem comigo deste memorial, e eles escreveram:  

Aos 06 anos Maria Carolina foi matriculada no pré de 06 anos, aluna 
da Profa. Meire Lazarina, uma professora da minha inteira confiança. 
Ótima professora, carinhosa e atenciosa. No decorrer do ano 
trabalhou muito bem todas as atividades. Carolina sempre foi muito 
quieta, não gostava muito de aparecer, talvez por ser minha filha e eu 
trabalhar na mesma escola e no mesmo horário (com a turma de 05 
anos). Eu sempre cobrei muito dela não queria que as pessoas 
falassem que era porque é “filha da Graça”. Sempre participou de 
todas as comemorações da escola, eu e o pai sempre estávamos 
presentes, incentivando e elogiando, porque sempre foi merecedora 
de elogios. Até o 4º ano de grupo fiz questão que estudasse na 
escola em eu trabalhava,1º porque lá eu conhecia os profissionais e 
escolhia os melhores e eu podia cuidar sempre dela, sempre tive e 
tenho muito ciúmes e cuidados com ela. Nunca gostei que 
comparasse minha filha com ninguém, foi e é única. Carolina sempre 
foi gordinha, mas nunca deixei que as pessoas a discriminassem. 
Minha filha foi uma excelente aluna. Nunca precisei mandar que fosse 
fazer um dever. Suas notas não eram as primeiras mas nunca ficou 
no regular. Carolina foi junto com seus colegas de pré de 06 anos até 
o Ensino Médio que foi cursado no Colégio Polivalente e foi uma das 
melhores turmas do Colégio. Saiu do Colégio e prestou vestibular 
para Ciência da Computação e sempre foi uma aluna nota 10, 
comprovado com o convite para lecionar na Universidade Vale do Rio 
Verde - UninCor que recebeu no dia de sua formatura, indicada pelos 
seus professores. Carolina é minha paixão e meu orgulho. Mulher de 
personalidade forte, guerreira, inteligente e lutadora sempre soube o 
que quer e conquistou. Somos seus maiores admiradores, minha 
filha. Beijos de sua mãe e pai.  

 

O início da minha jornada no Ensino Superior foi muito difícil, mudança 

de cidade, primeiro emprego. Mas sempre com um ideal: “Eu vou fazer uma 

faculdade”. Ciência da Computação na verdade não era o que eu queria, mas 

foram tantas as oportunidades que não podia deixar passar. Meus Tios, que 

moram em Formiga/MG me fizeram a proposta para morar com eles e três tios 

(José Mário, Abelardo e Antônio Claret) iriam pagar a faculdade pra mim.  

Neste período, eu trabalharia de auxiliar gráfico na gráfica da irmã deles 

recebendo na época meio salário mínimo. Conheci muita gente especial, mas 

também muita gente que não contribuiu com nada em meus caminhos. Estudei 

muito, trabalhei muito. Aprendi a ser profissional, apesar de que algumas 

pessoas não acreditavam nisso. Por isso, quando fiz 01 ano e meio de curso 

(3º período) consegui o FIES e pedi transferência para Três Corações – 
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Universidade Vale do Rio Verde - UninCor. Lutei e venci os preconceitos de 

pessoas que neste momento não me apoiaram, só me criticaram e insultaram. 

Ouvi e engoli tudo. Chorei muitas lágrimas, mas Deus colocou no meu caminho 

pessoas que sabiam que eu era alguém de sucesso, profissional. Esta 

transferência para Universidade Vale do Rio Verde - UninCor foi marcada pela 

perda de alguém que sempre esteve presente em todos momentos da minha 

vida. Alguém que sempre participou da minha vida com muita dedicação e 

amor. Ele foi quem esteve comigo no vestibular para Ciência da Computação. 

Lembro-me das palavras de carinho até hoje: “Cacá, boa sorte, vai com Deus”. 

Te amo Vô Hélio, saudades!  

Já na Universidade Vale do Rio Verde - UninCor, aprendi a correr atrás 

sozinha dos meus ideais, disputei uma vaga de estágio na Prefeitura e 

consegui. Este foi o meu primeiro emprego na área, ganhava uma bolsa de 

R$200,00 por mês. Neste estágio conheci o Prof. Wanderson, meu mestre com 

carinho. Foi ele quem me ensinou a respeitar os outros, a ser e estar feliz no 

trabalho e na profissão que escolhemos, a ser amiga e companheira.  

Após 06 meses de estágio na Prefeitura ele me convidou para ser sua 

secretária na Coordenação do Curso de Ciência da Computação na 

Universidade Vale do Rio Verde - UninCor, juntos fizemos um excelente 

trabalho, guardo muitas lembranças boas e aprendi a criar a “rede de 

relacionamentos”, por meio da qual já consegui tantas outras oportunidades.  

Ao final do curso, no último dia de estágio, na véspera da minha 

formatura, recebi daquele que sempre me apoiou e abriu espaços os seguintes 

dizeres: “Carol, você está sendo contratada para trabalhar na secretaria do 

Colégio de Aplicação da Universidade Vale do Rio Verde - UninCor e também 

para assumir 10 aulas no campus de Caxambu, na disciplina de Tecnologias 

Educacionais. Estou super orgulhoso e feliz por você. Você é uma menina de 

ouro. Sucesso garota”. Neste momento foi iniciada a minha caminhada na 

educação, tanto em nível superior quanto em nível básico.  

Chegou o primeiro dia de aula no Ensino Superior. O Laboratório de 

informática onde se passavam as aulas estava cheio de jovens alunos, alguns 

até mais velhos que eu. As pernas tremiam, a voz falhou várias vezes. 

Didática, diários, avaliações, notas, conteúdos programáticos, muitos 
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instrumentos, metodologias e processos que, para uma professora novata e 

recém-formada em um curso de bacharelado em Ciência da Computação 

pareciam coisas de outro mundo. Foi nesse momento que surgiram os 

questionamentos sobre a atividade docente: Como vou ensinar esses 

conteúdos? Como devo começar a aula? O que preparar além do proposto na 

apostila e nos tutoriais? Será que a sequência de conteúdos indicada no plano 

de ensino e no Projeto Pedagógico de Curso (PPC) dos cursos é a mais 

indicada para o perfil de aluno que tínhamos? Como fazer a diferença com a 

minha prática?  

Com o passar dos dias e aulas, fui aprendendo algumas coisas. Vezes 

por iniciativa própria, vezes pela orientação das professoras e coordenadoras 

de curso. Mas tudo de forma bem modelada, técnica e incisiva demais. Nada 

era ensinado ou apresentado de forma clara e objetiva. As reuniões 

pedagógicas e de colegiado eram momentos de puro recebimento de diretrizes 

e normas a cumprir. Todas as normas e procedimentos “ditados” pela Equipe 

Pedagógica e pelas Coordenações de Curso ajudavam-me a compreender 

todo o processo, principalmente as atividades mais administrativas da função 

do professor. Mas poucos eram os momentos voltados para a atividade 

docente, para todo o processo de ensino e aprendizagem. 

A Equipe Pedagógica era formada por excelentes profissionais, todos 

pedagogos de formação tradicional com visões e valores bem atualizados, mas 

que não entendiam nada de informática e principalmente qual o papel da 

informática no currículo. Sendo assim, a ajuda e orientação para essa 

professora iniciante, formada em Ciência da Computação e sem nenhuma 

formação didática, praticamente não existiu.  

Naquele momento, considerava que as dificuldades enfrentadas 

estavam ligadas a minha formação em Ciência da Computação sem nenhum 

direcionamento para a Pedagogia ou Práticas Pedagógicas. Além da pouca 

idade e tempo de formação.  

Esse primeiro momento de dúvidas e questionamentos passou com 

muita dedicação, estudo e uma vontade de acertar sempre. Mas, esse período 

além de desafiador foi muito motivador. As experiências na Universidade 
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instigaram a vontade e também a necessidade de buscar uma formação 

pedagógica. A escolha foi para Licenciatura em Pedagogia. 

Em 2007 recebi o convite da Supervisora Pedagógica para cursar 

Licenciatura em Pedagogia a distância. Um projeto novo da Universidade que 

acabara de ser aprovado pelo MEC. Vi nesse convite a oportunidade de 

aprender mais sobre a formação docente, bem como os processos de 

educação, que até então pareciam ser “monstros” ou “fantasma”.   

Além de me atualizar, o curso de Pedagogia foi uma exigência da 

Inspetora de Ensino para mim, pois só poderia continuar ministrando as aulas 

de informática educacional no Colégio de Aplicação se começasse a fazer o 

curso devido à exigência da legislação do curso de licenciatura além do 

bacharelado. Realizei a inscrição mas não precisei fazer o vestibular por já ter 

estudado na Instituição (que bom!). Chegou então o dia D, nosso primeiro 

encontro, novos colegas, nova metodologia de ensino, novo curso superior. 

Minha turma estava lotada, lembro-me de já conhecer muitas pessoas e 

também de conhecer novas pessoas tanto de Três Corações quanto de outras 

cidades da região.  

O encontro foi um desastre: a professora não sabia o que tinha que 

trabalhar conosco, os colegas estavam reclamando muito de toda a 

desorganização da instituição. Naquele dia a única lembrança positiva foi as 

amizades, o sorriso, a atenção, o papo. Todos ficaram muito decepcionados, 

acreditando que nada iria mudar. Mas aí veio o segundo encontro, que ótimo. A 

Profa. Marta Couto fez algumas apresentações e dinâmicas em grupo o que 

nos proporcionou momentos de reflexão e estudo. Conhecemos nossa nova 

tutora: Neuza Iemini. Senhora, religiosa, mãe, filha e professora. São 

características marcantes e bem fortes dela. Tivemos um semestre de estudo 

meio conturbado por problemas administrativos mas de muita amizade, 

companheirismo e troca de experiências.  

Passaram-se meses. Ao final deste primeiro ano de curso cheguei a 

pensar em desistir, mas uma pessoa em especial me mostrou o quanto é 

gratificante e emocionante ser pedagoga, alguém que vou carregar para 

sempre como um exemplo de estudo, busca pela atualização, dedicação, 

amizade, trabalho, uma pessoa especial, Gil (Profa. Gilzilane Gonçalves 
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Teixeira Garcia). Ela assumiu a coordenação do curso sem ao menos saber 

ligar o computador, e humildemente pediu ajuda e conseguiu. Ela tinha vivência 

de sala de aula, de prática, tinha coerência em suas atividades. Todas as 

dúvidas e problemas era ela quem resolvia. Mas, como diz o ditado “tudo o que 

é bom dura pouco”. Obrigada Gil! Você me ensinou muito! Assim, foram 3 anos 

de muito trabalho (Faculdades e Colégio) e também dedicação aos estudos. 

Sempre deixava para última hora para postar as atividades. Nesses 3 anos 

disciplinas como Prática de Formação, Didática e História da Educação sempre 

me chamavam atenção. As tutoras eram excelentes e com experiências na 

docência que sempre contribuíam para o entendimento e enriquecimento das 

aulas presenciais. Gostaria aqui de abrir um parêntese para homenagear as 

tutoras Neuza Iemini, Teresa Vasconcellos. Obrigada pelos ensinamentos e 

pelas trocas que foram formadoras dessa pedagoga.  

Chegou 2010 com a minha formatura e junto com ela a aprovação em 

um programa de mestrado em informática na PUC de BH. Cumpri todos os 6 

créditos, mas por força maior tive que trancar a matrícula. Foi bom porque 

assim fui motivada a procurar outro programa. A escolha foi por um programa 

de mestrado em educação.  

Com o passar dos anos, o número de aulas na Universidade só 

aumentou e surgiu a oportunidade de trabalhar na Secretaria do Colégio de 

Aplicação, dando um suporte técnico à Direção e às Coordenações. Durante 04 

anos exerci esta função muito bem, era responsável por tudo na escola, desde 

a montagem dos horários de professores até o contato direto com pais de 

alunos para agenda de reuniões ou entrega de algum bilhete e também a 

organização de eventos. Nesse período fiquei à disposição da direção da 

escola para realizar um trabalho voluntário como instrutora de informática da 

Educação Infantil e Ensino Fundamental I. As aulas eram ministradas na minha 

hora de almoço e as crianças adoravam, fiz um bom trabalho. Tão bom que em 

2007 resolvi pedir afastamento das atividades administrativas e assumir 

apenas as aulas de Informática no Colégio e as da Universidade e também as 

aulas na Faculdade de São Lourenço – São Lourenço. Quero abrir um 

parêntese aqui para contar como comecei a trabalhar em São Lourenço. O 

professor Wanderson (“Chefe”) também era coordenador do curso de Sistemas 
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de Informação na Faculdade de São Lourenço e com a desistência de um 

professor ele me fez o convite para assumir a cadeira deste professor, até o 

transporte ele conseguiu. Resolvi assumir este novo desafio: nova disciplina, 

nova faculdade, novos procedimentos administrativos. No começo era apenas 

04 aulas semanais, uma única disciplina, depois de 09 anos trabalhando 

naquela instituição acumulei 05 cadeiras, a orientação de estágio e trabalho de 

conclusão de curso e mais a coordenação do curso de Sistemas de 

Informação.  

Desde então, as oportunidades que aconteceram na docência superior 

contribuíram para meu desenvolvimento profissional e para o esclarecimento 

das questões que emergiram para a pesquisa de mestrado: de que maneira 

professores bacharéis aprendem a ensinar? Como o professor bacharel 

aprende a dar aula no ensino superior? Faz-se necessário uma formação 

pedagógica?  Ou, será que se aprende a ensinar na sala de aula? Em que se 

baseiam as ações do professor bacharel no ensino superior? De que modo a 

formação, sua trajetória pessoal e as condições concretas de trabalho afetam 

sua prática pedagógica?  

O cotidiano da sala de aula no ensino superior está cada vez mais 

diversificado, desde o perfil dos alunos até as políticas institucionais. Tudo isso, 

reflete e influencia na minha aprendizagem como professora.  

Minha trajetória na docência vem sendo construída todos os dias, tijolo 

por tijolo, pelos momentos de interação com os alunos, colegas de profissão e 

gestores educacionais. Percebo que ao criar e (re)criar as aulas, e pelas 

experiências compartilhadas com todos estes sujeitos, vou aprendendo a ser 

professora. Além disso, fica evidente que todo o processo de formação 

acadêmica também contribui para esse aprendizado, uma vez que com a 

evolução dos níveis de cursos (graduação, especialização e mestrado) a 

bagagem de conteúdos, a rede de contatos e as experiências vivenciadas 

promoveram muita reflexão e significação de novos sentidos e conhecimentos.       
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3 O APRENDER A SER PROFESSOR - FORMAÇÃO DOCENTE DO 

BACHARELADO NO ENSINO SUPERIOR - 

 

 

Para compreendermos o perfil do professor do ensino superior faz-se 

necessário conhecer o cenário de atuação destes. As pesquisas apresentadas 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (2011) apontam “que o número 

total de docentes que atuavam no ensino superior no Brasil somavam 325.804, 

considerando que um mesmo indivíduo (docente) pode contabilizar mais de um 

vínculo institucional. Ainda, foram informadas 378.257 funções docentes, sendo 

357.418 em exercício. Cerca de 60% deste contingente atuam em IES 

privadas, e, no que diz respeito a sua formação são 16,5% doutores, 44,1% 

mestres e 39,4% são especialistas” (PEREIRA, 2015, P. 20). 

Outra característica evidenciada pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas (2011) é de que nas instituições públicas cerca de 81,0% dos 

docentes trabalha em tempo integral, já nas instituições privadas a prevalência 

de 43,8% são de professores horistas, o que permite a estes trabalhar em mais 

de uma instituição de ensino ou em outro tipo de atividade profissional. 

Para Pereira (2015, p. 22) os professores do ensino superior não têm 

uma identidade única e suas características variam muito, principalmente em 

relação às instituições de ensino onde exercem a docência, e também em 

relação à trajetória de vida e de formação profissional de cada indivíduo. 

Behrens (2011) apresenta um perfil de professor profissional importante 

para o início das reflexões:  

o ingresso do docente numa universidade depende do sucesso e da 
qualificação como profissional na sua área de conhecimento. Em 
geral, são bacharéis exponenciais, com notável atuação profissional 
na sociedade, que se propõem a compartilhar seus conhecimentos 
com os alunos. A entrada na universidade como docente projeta o 
profissional socialmente, que passa a ter credibilidade mais 
acentuada na comunidade (BEHRENS, 2011, p. 442). 

 

Desta forma, é atribuída ao professor do ensino superior a 

responsabilidade de formar profissionais competentes para suprir as 

necessidades do mercado de trabalho. Este professor precisa dominar o 

conteúdo, conhecer os recursos pedagógicos e as novas tecnologias para 
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compartilhar conhecimento e promover o desenvolvimento de habilidades e 

competências em seus alunos.  

Para Pereira (2015) “um grande desafio para o professor do ensino 

superior está relacionado à ausência de formação prévia e específica para 

atuar como docente, sobretudo formação pedagógica e didática” (2015, p. 23).  

Trabalhando com a discussão de que alguns professores do Ensino 

Superior não possuem uma formação específica na área pedagógica, e que 

sua carreira e ascensão são marcadas pela qualificação profissional da sua 

área de conhecimento, podemos encontrar em Isaia e Bolzan (2011) outros 

elementos constituintes da formação docente: 

 a não valorização de uma preparação específica para função de 
professor é explicitada mesmo quando eles são conscientes de 
seu papel profissional; 

 a consciência da responsabilidade pela formação de futuros 
profissionais, bem como do compromisso com a cultura 
acadêmica, embora existentes, não são levados em conta na 
formação docente, uma vez que a entrada em uma IES e a 
progressão na carreira estão calcadas na titulação e na produção 
científica, enfatizando a área de conhecimento específico e a 
função de ser pesquisador, o que parece não garantir um ensino 
de qualidade e o conhecimento de ser professor; 

 a carência de um espaço institucional, voltado para a construção 
de uma identidade coletiva de ser professor, no qual o 
compartilhar de experiências, dúvidas e auxílio mútuo favoreçam 
a construção do conhecimento pedagógico compartilhado 
constituindo-se em fator preponderante na construção do papel 
de docente; 

 a consequência de falta de espaços dessa natureza é um 
sentimento de solidão pedagógica, uma vez que o espaço 
departamental, orientado prioritariamente para o gerenciamento 
administrativo de disciplinas e professores inviabiliza, muitas 
vezes, a construção conjunta de estratégias educativas. 

 a valorização da formação como meio de propiciar um caminho 
de qualificação do trabalho docente, implica a possibilidade de 
aproximar as teorias apropriadas da prática exercida. 

 a consciência de que a apropriação de uma teoria produz um 
novo nível de compreensão que corresponde a uma 
transformação da prática, mesmo que isso ocorra 
prospectivamente. 

 a possibilidade de continuar aprendendo e melhorando a 
abordagem didático-pedagógica utilizada favorece a visão 
otimista que estes sujeitos têm de sua profissão e, 
consequentemente, de si mesmos, ressaltando que os docentes, 
apesar de ainda não terem transformado efetivamente suas 
práticas, demonstram a possibilidade de fazê-lo, evidenciando, 
assim, a busca de uma postura reflexiva. 

 a construção do conhecimento pedagógico compartilhado 
pressupõe a constituição de uma rede de interações e mediações 
capaz de potencializar o processo reflexivo docente (ISAIA; 
BOLZAN, 2011, p.122). 
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Em seus estudos, Isaia e Bolzan (2011, p. 123) afirmam que “o início da 

trajetória profissional/institucional dos professores é precário, à medida que 

assumem os encargos docentes, respaldados em pendores naturais e ou em 

modelos de mestres que internalizaram em sua formação inicial, aliados a 

conhecimentos advindos de determinado campo científico e da prática como 

profissionais em uma atividade específica que não a do magistério superior”. 

Para os autores, esses elementos, que constituem a formação do 

professor do Ensino Superior “impedem a consciência da importância dos 

processos pedagógicos para a formação de futuros profissionais”. 

De modo geral, as trajetórias representam porções de tempo que vão 
se sucedendo ao longo da vida dos professores, simbolizando a 
explicitação temporal das mesmas. Elas envolvem um intricado 
processo, englobando fases da vida e da profissão. [...] Assim, 
acreditamos que obteremos um avanço sobre as questões 
formativas, à medida que buscarmos compreender as relações 
recíprocas existentes entre o domínio do saber (conhecimento 
científico) e o domínio do saber fazer (conhecimento prático), tendo 
como horizonte o entrelaçamento das trajetórias docentes desses 
sujeitos (ISAIA; BOLZAN, 2011, p. 124). 

 

Refletindo sobre as relações entre o domínio do saber e o domínio do 

saber fazer, Behrens (2011) alerta para que quando o professor optar pela 

docência no Ensino Superior, precisa ter consciência de que, em sala de aula o 

seu papel essencial é o de ser professor. (grifo nosso) 

Logo, faz-se necessário que o professor considere seus conhecimentos 

específicos em determinada área de atuação e os integre às formas e 

estratégias de ensino diferentes e estimuladoras Toda essa dinâmica em sala 

de aula proporcionará uma atividade docente mais ampliada e centrada em 

aspectos como: sensibilidade frente aos alunos, valorização da trajetória de 

formação, aprendizagem compartilhada, interação entre teoria e prática. 

Para isso, Isaia e Bolzan (2011) dizem que esse processo de 

conscientização  

implica na apropriação dos conhecimentos prévios dos professores, 
conhecimentos pedagógicos apreendidos na formação e sua relação 
com a atividade pedagógica (o conhecimento da prática, tanto quanto 
o conhecimento mediado pela prática) desenvolvida no cotidiano das 
Instituições de Ensino. Há uma interação dialética entre esses 
conhecimentos que se referem a uma compreensão mais profunda do 
que pode ser considerada a base da competência do indivíduo num 
domínio específico (ISAIA; BOLZAN, 2011, P. 124). 
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Logo, podemos considerar para a formação do docente no ensino 

superior uma relação entre a trajetória pessoal, profissional e os processos de 

formação. Para Isaia e Bolzan (2011, p. 125) devemos considerar que “as 

trajetórias pessoais e profissionais são fatores definidores dos modos de 

atuação do professor, revelando suas concepções sobre o seu fazer 

pedagógico”.  

Os autores também acrescentam que a construção/formação do 

professor no ensino superior é coletiva, a partir da prática em sala de aula e da 

sua atuação cotidiana, pois implica em processos de trocas e representações.  

Por conseguinte, quando o docente coloca-se como alguém que 
também aprende com seus alunos, compreendendo seus modos de 
construção e suas rotas cognitivas. [...] Sabemos que esta construção 
é assimétrica, mas está presente em cada proposição pedagógica do 
professor que, frequentemente, pouco reflete sobre suas formas de 
intervenção pedagógica, demonstrando alguma resistência, para 
avaliar o quanto às formas de ofertar os instrumentos culturais podem 
ser determinantes nas construções cognitivas de ambos. O que os 
docentes pensam sobre ensinar e aprender está relacionado às suas 
experiências e a sua formação profissional, o que exige que 
pensemos sobre quem ensina e quem aprende no processo de 
formação (ISAIA E BOLZAN, 2011, p.126). 

 

Desta forma, percebemos que ao longo de sua carreira no ensino 

superior, os professores estão em processo de formação e (trans)formação, 

construindo suas concepções de formação docente e da atividade pedagógica, 

refletindo sobre os processos de aprender a ser professor. 

Seria necessário repensar os processos de formação, na tentativa de 

formar um professor mais incomodado com o que está a sua volta, e que 

amplie seu olhar sobre as “novas” possibilidades de educação para além da 

universidade, não diminuindo e restringindo a sua importância, apenas 

apontando que as demandas de educação podem ser mais bem atendidas com 

a articulação entre o conteúdo programático e as experiências educacionais e 

profissionais.  

Ao longo de sua trajetória na docência, os professores integram saberes 

fundamentados em suas experiências e conhecimentos pedagógicos 

compartilhados em seus meios de convivência e trabalho. Os autores Isaia e 

Bolzan (2011, p. 124) dizem que “as trajetórias representam porções de tempo 

que vão se sucedendo ao longo da vida dos professores, simbolizando a 
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explicitação temporal das mesmas. Elas envolvem um intricado processo, 

englobando fases da vida e da profissão”. 

E quanto ao pressuposto de que não há formação prévia e específica 

para o professor do ensino superior, Morosini (2000, p. 12) menciona que 

“enquanto nos outros níveis de ensino o professor é bem identificado, no 

ensino superior parte-se do princípio de que sua competência advém do 

domínio da área de conhecimento, na qual atua”. 

Para a autora, em sua análise da LDB Lei nº 9394 de 20/12/1996, não 

há menção sobre a formação de professores para o ensino superior e fica 

evidenciado que o docente deve ter: 

competência técnica compreendida como domínio da área de 
conhecimento. Tal competência aparece em seu artigo 52 (definidor 
de Universidade), incisos II e III, onde é determinado que as 
universidades são instituições que se caracterizam por: II  um terço 
do corpo docente, pelo menos com titulação acadêmica de mestrado 
ou doutorado; III  um terço do corpo docente em regime de tempo 
integral. 

  

 Por meio do levantamento realizado é possível constatar que a formação 

do professor do ensino superior se constitui pelo exercício da docência e pela 

prática do ensinar. Ainda assim, não existe uma fórmula única para torna-se 

professor universitário, visto que muitas são as variáveis envolvidas e podem 

levar o indivíduo a seguir um caminho diferente.  
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4 DA ATIVIDADE DOCENTE – PARA COMPREENDER A AÇÃO DE 

ENSINAR 

 

 

Os pressupostos teóricos dessa pesquisa estão postulados em um 

conjunto de autores, dos quais destaco: a) Yves Clot (2007), que desenvolve 

estudos sobre a atividade de trabalho, b) Anna Rachel Machado (2007), com 

seus estudos sobre o trabalho docente; c) Bakthin (1997), que é o autor que 

fundamenta os trabalhos de Clot e Machado, e nos ajuda a pensar no 

desenvolvimento e na constituição dos sujeitos e d) Passegui (2010), com suas 

reflexões sobre a (auto)biografia na Educação. 

O trabalho docente é formado pela ação de ensinar, ou seja, pelas 

atividades e/ou atos realizados pelo professor e pelos seus objetivos, 

considerando as condições reais do processo de apropriação do conhecimento 

pelo aluno e pela sua conscientização. Cabe ao professor, uma autorreflexão, 

um olhar para si mesmo e para suas atividades docentes, buscando entender 

que é a partir das suas ações e atos que todo o processo de ensino e 

aprendizagem se constituem. Bakthin (1997, p.154) contribui dizendo que 

“dentro de si mesmo, o homem adota uma postura ativa no mundo; sua vida 

consciente é sempre ato; atuo mediante o ato, a palavra, o pensamento, o 

sentimento; vivo, venho a ser através do ato”.  

Para Bakthin o ato retrata o mundo de valor ao redor dos sujeitos. Sua 

análise é determinada pela existência desses sujeitos e não pela finalidade do 

objeto.  

O ato fala-nos do mundo das coisas que rodeia o executante, o único 
mundo que engendra o valor do ato, e não do sujeito atuante, do 
herói. [...] A análise de um ato é totalmente objetiva. Daí a ideia da 
liberdade ética do ato: o que o determina é o fato de ele ainda-não 
existir, o fato de ser pré-dado em sua finalidade e em seu objeto; ele 
nasce antes e não depois, no que ainda-não-é, e não no que já-é 
(BAKTHIN, 1997, p. 155). 

 

Para compreender melhor o espaço de trabalho do professor e as 

relações estabelecidas e existentes, em uma análise Bakthiniana é preciso 

atribuir valor aos sujeitos e objetos envolvidos. De acordo com a concepção de 

Machado (2007, p. 04-05) o trabalho do professor é formado por várias 

atividades relacionadas e desenvolvidas em diferentes situações. Assim, 
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juntamente com outros autores, ela apresenta as seguintes características do 

trabalho do professor: 

a) é uma atividade situada, altamente influenciada pelas condições 
sócio-históricas de uma determinada sociedade; b) é orientada por 
prescrições de vários níveis institucionais, do sistema educacional 
mais amplo aos sistemas de ensino (PCNs, por exemplo, no caso do 
ensino de gêneros textuais) e por modelos do agir, historicamente 
construídos por seu coletivo de trabalho; c) é tratada pelas 
prescrições de forma impessoalizada, já que as prescrições são 
dirigidas a todos os trabalhadores, para qualquer situação de 
trabalho. e não ao indivíduo; d) é pessoal, própria de cada professor, 
que, para realizá-la, mobiliza seu ser integral, em suas múltiplas 
dimensões (físicas, cognitivas, linguageiras, afetivas etc.); e) é uma 
atividade finalizada, pois tem por objetivo a construção de um 
ambiente propício à aprendizagem de determinados conteúdos pelos 
alunos e ao desenvolvimento de determinadas capacidades a eles 
relacionadas; f) é uma atividade instrumentada, pois o professor se 
utiliza de instrumentos materiais ou simbólicos, derivados de 
artefatos, a fim de atingir seus objetivos; g) é uma atividade 
interpessoal que se desenvolve entre vários sujeitos, quer estejam 
presentes (alunos, por exemplo) ou ausentes (direção, coordenação, 
colegas etc.). (grifos do autor) 

 

Para Clot (2007) o trabalho é uma atividade dirigida pelo sujeito, para o 

objeto e para a atividade dos outros. “A atividade é endereçada, dirigida, 

simultaneamente, para seu objeto e para as outras atividades que incidem 

sobre esse objeto, sejam elas do outro ou, ainda, de outras atividades do 

sujeito” (CLOT, 2007, p. 95). 

Desta forma, a atividade participa de três fases ao mesmo tempo (a do 

objeto, do sujeito e a dos outros). O trabalho do professor é uma atividade de 

natureza coletiva, dirigida a toda a comunidade escolar (professores, alunos, 

pais, instituições) e constituída de saberes e conhecimentos. Segundo Clot 

(2007, p. 100), na atividade dirigida, o outro pode estar ausente sem contudo 

deixar de estar nela implicado”. 

A atividade do professor é considerada como uma ação em que um 

determinado sujeito age sobre o meio, em interação com diferentes outros, 

servindo-se de artefatos materiais ou simbólicos construídos sócio 

historicamente, dos quais ele se apropria, transformando-os em instrumentos 

para seu agir e sendo por eles transformado, mencionado por Machado (2008, 

p.10), conforme apresentado no esquema a seguir. (grifo nosso) 
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Figura 1: Esquema dos elementos constituintes do trabalho do professor. 
Fonte: Machado (2008, p.11) 

 

Por esse esquema apresentado por Machado (2008, p. 11), verifica-se 

que o trabalho docente é marcado pela ação de vários sujeitos (professores, 

profissionais da gestão escolar, pais e sociedade) que agem sobre objetos que 

proporcionam o desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos, orientados por 

um projeto de ensino que lhe é prescrito por diferentes instâncias externas.  

Assim, além de considerar o triângulo proposto por Clot e Machado 

como representação do trabalho e da atividade docente, deve-se ter em mente 

que este não está isolado, mas sim inserido em uma rede com diversas 

relações sociais, em meio coletivo de sistema de ensino ou em um 

determinado sistema educacional. 

Em acordo com essa perspectiva, para compreender uma atividade de 

trabalho faz-se necessário compreender a relação entre o que é prescrito e o 

que é efetivamente realizado pelos trabalhadores. Vários autores vêm 

estudando sobre a distância existente entre a atividade prescrita e a realizada, 

entre aquilo que é previsto pela organização oficial do trabalho e o que os 

trabalhadores realmente fazem (Sousa e Silva, 2004; Faita, 2004). Desse 

modo, existe uma distância entre aquilo que deve ser feito e o que realmente 

se faz. 

No trabalho docente esse distanciamento entre atividade prescrita e 

atividade realizada é percebido quando o professor é orientado a planejar suas 
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ações seguindo as diretrizes e conteúdos programáticos já listados e 

ordenados em planos de ensino ou em outras regulamentações, mas quando 

ele se depara com a realidade da sala de aula, inclusive as necessidades e 

características próprias do seu contexto, percebe que aquele conteúdo e a 

sequência proposta não vai atender e sequer conseguir bons resultados ao 

final do processo, com isso vê-se impedido a seguir as prescrições, mas a 

reorganizar seu trabalho em acordo com a realidade encontrada. 

De acordo com Clot (2007), além da distância existente entre a atividade 

prescrita e a atividade realizada, existe ainda outra dimensão: o real da 

atividade, aquilo que não é identificável pela observação direta da atividade, 

mas nem por isso deixa de existir. Ou seja, para Clot (2007, p. 116) “o real da 

atividade é também aquilo que não se faz, aquilo que não se pode fazer, aquilo 

que se busca fazer sem conseguir – os fracassos –, aquilo que se teria querido 

ou podido fazer, aquilo que se pensa ou que se sonha poder fazer alhures”. 

Segundo o autor, essas atividades suspensas ou contrariadas continuam a 

existir na vida dos sujeitos, e devem ser consideradas na análise do trabalho. 

Outro conceito, associado a este que consideramos importante para a 

compreensão da atividade docente é o conceito de gênero de atividade ou 

gênero profissional que foi elaborado a partir da noção de gênero do discurso 

de Bakhtin (1997). Segundo Clot (2010),   

não existe, de um lado a organização do trabalho e, do outro, a 
atividade do sujeito. Existe entre a organização do trabalho e o 
próprio sujeito, um trabalho de reorganização da tarefa pelos 
coletivos profissionais. Entre o prescrito e o real, há um terceiro termo 
decisivo que designamos como gênero profissional (CLOT, 2010, p. 
119).  

 

Na noção de gênero do discurso proposta por Bakhtin (1997), a 

linguagem é um fenômeno social, histórico e ideológico. Nesse sentido, o autor 

define os gêneros do discurso como formas estáveis de enunciados elaborados 

de acordo com as condições específicas de cada campo da comunicação 

verbal.  

Todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso 
da linguagem. Compreende-se perfeitamente que o caráter e as 
formas desse uso sejam tão multiformes quanto os campos da 
atividade humana, o que, é claro, não contradiz a unidade nacional de 
uma língua. O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados 
(orais e escritos) concretos e únicos, proferidos pelos integrantes 
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desse ou daquele campo da atividade humana (BAKTHIN, 2003, p. 
261). 

  

Existe uma diversidade de gêneros devido às diversas e inesgotáveis 

possibilidades da atividade humana. “Os gêneros correspondem às condições 

específicas de um dado campo de atividade” (ANJOS, 2013, p. 48).  

A atividade quando dirigida pelo sujeito, para o objeto e para a atividade 

dos outros, sofre mediação do gênero. Desta forma, faz-se necessário definir a 

dimensão da atividade através de gênero, como um corpo intermediário entre 

os sujeitos e o objeto de trabalho. Um gênero sempre é vinculado entre os 

participantes de uma situação, conhecedores capazes de avaliar e 

compreendê-la do mesmo modo. O gênero é, portanto, a mediação através da 

qual o sujeito age sobre o objeto na atividade, e se organiza com as 

normatizações das organizações. O gênero profissional, isto é, as obrigações 

compartilhadas pelos que trabalham para conseguir trabalhar, frequentemente, 

apesar de todos os obstáculos e, às vezes, apesar da organização prescrita do 

trabalho (CLOT, 2010, p.119). 

A atividade realizada pelo professor sempre terá uma parte explícita 

(dirigida) e outra “sub-entendida”. Dessa forma, o professor chega a recriar sua 

atividade, mas não as cria. Para Clot (2010),  

o gênero é, de algum modo, a parte subentendida da atividade, o que 
os trabalhadores de determinado meio conhecem e observam, 
esperam e reconhecem, apreciam ou temem; o que lhes e comum, 
reunindo-os sob condições reais de vida; o que sabem que devem 
fazer; graças a uma comunidade de avaliações pressupostas, sem 
que seja necessário re-especificar a tarefa a cada vez que ela se 
apresenta. É como uma „senha‟ conhecida somente por aqueles que 
pertencem a um mesmo horizonte social e profissional (CLOT, 2010, 
p. 121). 

 

Durante a atividade realizada, os gêneros empregados e utilizados pelos 

participantes estão sempre sujeitos às imposições da realidade. Ruelland-

Roger (2013) apresenta a obra de Bakhtin, que destaca que um enunciado, 

verbal ou escrito, só é possível graças a gêneros de discursos que permitem ao 

sujeito dispor de um estoque de enunciados esperados do qual ele se serve 

para organizar sua fala e fazer-se entender pelos outros. 

Qualquer enunciado considerado isoladamente é, claro, individual, 
mas cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos 
relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que denominamos 
gêneros do discurso (BAKTHIN, 1997, p. 279). 
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O agir no trabalho se constitui do uso de maneiras diferentes para fazer 

o que é preciso, em situações contraditórias e conflituosas, que instiga um agir 

instantâneo. Nesse momento é que o gênero da atividade se manifesta, 

fornecendo recursos e funcionalidades para os profissionais 

controlarem/direcionarem seus objetos e sujeitos envolvidos. 

Como ocorre nos gêneros de discursos, é uma espécie de estoque, 
mas, desta vez, de maneiras diversificadas de pensar e de fazer o 
trabalho, por um momento estabilizadas e admitidas entre os pares 
num dado meio profissional. Os trabalhadores dispõem dele para 
poder agir, pois, “se fosse preciso criar, todas as vezes que agimos, 
cada uma de nossas atividades, o trabalho se tornaria impossível” 
(Clot & Faïta, 2000, p. 11). O gênero oferece suportes para conseguir 
fazer o que é preciso, para fazer o que desejaríamos, por vezes sem 
conseguir, ajudar a refazer o já foi feito, evitar fazer sem tê-lo 
desejado, etc. Ele limita, para cada profissional, os riscos da perda de 
tempo nas maneiras de fazer, cansativas, pouco eficientes e nem 
sempre eficazes, entre a tarefa prescrita e a atividade individual. 
Assim, o gênero pode contribuir para que as atividades contrariadas 
possam tornar-se fonte de energia para desenvolver o poder de agir 
(RUELLAND-ROGER, 2013, p. 134). 

 

Desta forma, faz-se a apropriação do gênero pelo sujeito através do 

entendimento de algo simbólico dos “já constituídos para constituir outros”, 

nada já fixo ou pré-determinado. Para Ruelland e Roger (2013, p.134), o 

gênero “não é um conjunto de normas externas a ele e às quais deve se 

conformar. É o dado a se recriar na ação. Aquele que trabalha age a partir de 

um gênero, mas ele o ajusta e o aperfeiçoa” (RUELLAND-ROGER, 2013, 

p.134).  

Sendo assim, o gênero é sempre inacabado, e reinventado a cada 

situação de trabalho. Para Clot (2010) e Faita (2004), ele só se tornará 

acabado nos traços particulares, contingentes e não reiteráveis que definem 

cada situação vivida. 

Para melhor desvencilhar-se nos conflitos de sua atividade [...], os 
sujeitos vão buscar recursos no gênero, mas também e 
simultaneamente libertam-se dele, criam-lhe variantes estilísticas. 
Esses estilos pessoais têm origem numa atividade que, sempre 
dirigida ao objeto e aos outros, é também dirigida a si mesmo. O 
sujeito não pode calar e nem fazer calarem-se os esquemas 
operatórios, perceptivos, corporais, emocionais ou ainda relacionais e 
subjetivos sedimentados durante a sua vida. É como se fosse um 
potencial de “prontidão para agir” de acordo com a avaliação da 
situação. Trata-se da experiência do sujeito que pode facilitar ou 
desencaminhar a sua ação. Em contato com o real, os esquemas 
dessa experiência estilizam o gênero profissional, solicitam o novo 
repetindo o antigo (RUELLAND-ROGER, 2013, p. 135). 
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Na concepção de trabalho de Clot (2006), a questão do coletivo é o 

problema central, “um recurso para o desenvolvimento da subjetividade 

individual, é o coletivo no indivíduo que nos interessa”. O autor destaca a 

importante contribuição de Vygotsky com a ideia de “que o social não é 

simplesmente uma coleção de indivíduos, não é simplesmente o encontro de 

pessoas; o social está em nós, no corpo, no pensamento; de certa maneira, é 

um recurso muito importante para o desenvolvimento da subjetividade. Nesse 

sentido, o coletivo não é uma coleção, é o contrário da coleção. O coletivo, 

nesse sentido, é entendido como recurso para o desenvolvimento individual. É 

isso o que interessa à clínica da atividade”.    

Para Bakthin (1997),   

[...] o autor deve situar-se fora de si mesmo, viver a si mesmo num 
plano diferente daquele em que vivemos efetivamente nossa vida; 
essa é a condição expressa para que ele possa complementar-se até 
formar um todo, graças a valores que são transcendentes à sua vida, 
vivida internamente, e que lhe asseguram o acabamento. Ele deve 
tornar-se outro relativamente a si mesmo, ver-se pelos olhos de outro 
(BAKTHIN, 1997, p. 35).  

 

Com base nesses pressupostos, a clínica da atividade3 é uma 

perspectiva metodológica que visa convidar os trabalhadores a analisarem a 

própria atividade com vistas a transformá-la. “[...] a clínica da atividade é um 

dispositivo clínico que nós utilizamos para pesquisar o que não foi realizado 

para restaurar o possível da atividade, para ver e mostrar o que não é possível 

[...]” (CLOT, 2006, p. 105). 

Assim, quando está em observação, com um ou mais colegas, é 
levado a olhar para o que se vê fazer “com os olhos” por vezes muito 
“surpresos” de outros que estilizaram o gênero de seu meio 
profissional em variantes diferentes, até mesmo desenvolveram 
maneiras estranhas ao gênero dominante do meio profissional. 
Observar sua própria atividade com outros e através deles conduz, na 
grande maioria dos casos, a examinar como foi possível servir-se dos 
recursos oferecidos pelo gênero disponível, acomodar-se a eles, ou, 
ao contrário, deixá-los de lado. Daí pode resultar, para todos, um 
novo progresso do trabalho de afinamento genérico na ação 
(RUELLAND-ROGER, 2013, p. 136).  

 

Para Clot (2006), a clínica da atividade propõe reflexões e 

compreensões de “experiências vividas”, através da “apropriação coletiva das 

condições de trabalho” para a transformação da situação. Consiste em “tentar 

                                                      
3
 Esta perspectiva de Clínica da Atividade será melhor apresentada no próximo capítulo. 
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se apropriar do objeto pela mediação de outros por meio do conflito entre as 

pessoas”. 

Diante do exposto, podemos considerar a definição de clínica da 

atividade de Clot (2006) para identificar as características do trabalho docente, 

com o foco no desenvolvimento individual e coletivo dos envolvidos.  
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5 PRINCÍPIOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS 

 

 

 Para responder nossas questões de pesquisa visamos a combinar duas 

propostas metodológicas: entrevistas narrativas (Passeggi, 2010) e clínica da 

atividade (Clot, 2007). O trabalho com as narrativas tem por objetivo 

compreender a história pessoal dos professores participantes e como esta 

afeta a constituição da atividade docente. Já a análise de atividade através das 

autoconfrontações visa a convidar os trabalhadores a refletirem sobre sua 

prática, com o objetivo de desnaturalizar gestos e atitudes que se repetem. 

Sendo essa pesquisa focada na análise das atividades pedagógicas do 

professor em sala de aula, faz-se necessário a utilização de uma metodologia 

de pesquisa mais apropriada para o campo das ciências sociais. A metodologia 

qualitativa com suas técnicas interpretativas pode auxiliar na descrição e 

decodificação de vários significados, durante todo o processo. Nessa 

metodologia o pesquisador insere-se no campo de origem dos dados, 

buscando visualizar muito mais o contexto e as interações entre objeto e sujeito 

– observação participante. Essa imersão do pesquisador no meio de um 

determinado grupo pesquisado pode favorecer a sua compreensão. (GORI, 

2006). 

É necessário esclarecer que a clínica da atividade trata-se de uma 

metodologia constituída a partir da clínica do trabalho dentro da psicologia do 

trabalho sendo suas heranças da ergonomia do trabalho, psicologia cognitiva e 

psicopatologia do trabalho. Com isso algumas adaptações foram realizadas 

para o uso na pesquisa em educação.  

A proposta metodológica principal foi convocar professores que 

possuem formação específica em bacharelado e que atuam no ensino superior 

motivando-os, a princípio, a narrarem suas experiências de formação, 

dialogando com a atividade docente de cada um deles e suas experiências 

vivenciadas. 

Em um segundo momento, faremos uso de uma metodologia de 

pesquisa que olha para o professor e o convoca a analisar seu próprio trabalho, 

buscando contribuições e renovações das suas formas de ensinar.  
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5.1 CLÍNICA DA ATIVIDADE 

 

Essa metodologia vem sendo utilizada no campo da educação como 

instrumento de pesquisa e de formação (Anjos, 2013) por vários autores: a) 

Machado e Lousada (2013) destacando as contribuições do Interacionismo 

Sociodiscursivo e da clínica da atividade para análise da atividade dos 

profissionais da educação; c) Leite e Tassoni (2014) apresentando estudos a 

partir de abordagens que dão ênfase às interações sociais e constituição do 

sujeito; d) Roger e Ruelland-Roger (2013) que possuem um longo trabalho, 

(mais de 10 anos) analisando a atividade docente por meio dessa metodologia; 

e) Lima (2013) contribui com diversas pesquisas em clínica da atividade com 

professores universitário; entre outros tais como Faita (2004), Drey (2008), etc. 

A Clínica da Atividade tem por objetivo a transformação das situações de 

trabalho, concebendo os trabalhadores como protagonistas dessa 

transformação (Clot, 2010). Para Faita e Vieira (2003),Clínica da Atividade 

representa uma abordagem da análise do trabalho centrada numa perspectiva 

dialógica e do desenvolvimento, que busca intervir na situação favorecendo 

transformações na atividade e restabelecendo o poder de agir dos coletivos de 

trabalho. 

A proposta metodológica tem como pressuposto a descoberta de novas 

formas possíveis de ação, baseando-se na ideia de que a atividade realizada 

não é senão uma entre muitas outras possibilidades de realização. De acordo 

com Clot (2005) o homem é pleno a cada minuto de possibilidades não 

realizadas, e essas possibilidades, por não serem realizadas, não são menos 

reais. 

As atividades que durante os processos de ação são suspensas ou não 

realizadas, continuam agindo nos sujeitos e devem ser consideradas na análise 

do trabalho. Para tanto, Clot (2005) apresenta que essas ações não são algo 

que se pode observar diretamente, por isso a criação dos métodos de 

autoconfrontação simples e cruzada em clínica da atividade. Esses métodos 

permitem ao sujeito a transformação da experiência vivida em objeto de uma 

nova experiência, para desenvolvimento da atividade. 
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A experiência em clínica da atividade privilegia o diálogo. Na 

autoconfrontação simples o sujeito é levado a analisar uma situação de 

trabalho e/ou atividade juntamente com o pesquisador a partir de uma 

videogravação. Em seguida (autoconfrontação cruzada), retoma-se a análise 

da atividade videogravada com um colega de trabalho da área, com objetivo de 

colocar em discussão diferentes pontos de vista e concepções sobre os modos 

de realizar uma mesma atividade. Na autoconfrontação cruzada o objetivo é 

organizar a controvérsia e, com isso, possibilitar o desenvolvimento do métier. 

Considerando que aquilo que o sujeito realiza (o modo como ensina, as 

escolhas que faz) tem relação com sua história pessoal, visamos combinar a 

proposta de autoconfrontação com as entrevistas narrativas (Passegui, 2010), 

na tentativa buscar mais elementos para a compreensão da atividade 

realizada. A compreensão pretendida não é apenas aquela destinada a 

oferecer conhecimentos ao pesquisador para responder suas questões de 

pesquisa, mas antes, objetiva-se tal como na clínica da atividade, o 

desenvolvimento da compreensão pelo próprio sujeito, que ao narrar a própria 

história torna-se um outro de si mesmo. Olha para si e para os fatos da vida 

com um excedente de visão e conhecimento (Bakhtin, 1997; citado por Faraco, 

2005). 

Este conceito bakhtiniano de exotopia está presente na proposta 

metodológica em clínica da atividade, que prevê que o sujeito coloque-se como 

um observador externo de sua própria prática. “[…] Em posição exotópica com 

relação a seu trabalho e em face de escolhas ou dilemas que ele redescobre 

em sua atividade, o que era operação incorporada e resposta automática torna-

se questão” (Clot, 2010, p. 226).  

 

5.2 ENTREVISTAS NARRATIVAS  

 

Para uma atitude interpretativa de si e sobre sua atividade docente, a 

(auto)biografia torna-se um objeto importante e um momento de autorreflexão e 

construção de conhecimento. 

Atualmente, escrever sobre o que se faz e o que se sente tornou-se 
um recurso de pesquisa para analisar o cotidiano e a prática 
profissional. No âmbito da educação, as narrativas autobiográficas 
compõem um método de construção do conhecimento que 
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fundamentam a reflexão do fazer pedagógico e a re-significação da 
própria ação (GASPAR; PEREIRA; PASSEGGI, 2012, p. 02). 

 

Vários autores têm feito uso dessa metodologia como fonte de pesquisa, 

dentre os quais destacamos Bueno (2002), Passeggi (2010), Lapo e Bueno 

(2003). A importância desses registros se faz presente e relevante em Gaspar, 

Pereira e Passegui (2012): 

[...] durante a sua escrita, torna possível ao professor, ator-narrador, 
realizar momentos de retrospecção e reflexão sobre as decisões e 
acontecimentos do acompanhamento do memorial, visto que as 
anotações ocorrem em outro momento, posterior ao vivenciado. [...] 
Tomar esses escritos como objeto de reflexão é acreditar que a 
escrita de si, por ser uma escrita autobiográfica, constitui-se em um 
momento singular para desenvolver a competência interpretativa e 
reflexiva sobre si e sobre o cotidiano escolar. Escrever sobre si é um 
exercício que promove uma autorreflexão (PASSEGUI, 2012, p. 01-
02). 

 

O ato de narrar proporciona ao professor momentos de reflexão sobre as 

decisões e acontecimentos da sua atividade docente, explorando toda a 

complexidade envolvida nos sujeitos desse processo. Falar de si e socializar 

suas reflexões e histórias de vida é condição necessária para rever a formação 

acadêmica e analisar as experiências profissionais, através das interações 

entre os sujeitos na construção de experiências. 

A preocupação primordial é que elas sirvam, essencialmente a quem 
escreve. Admite-se, como princípio, que as escritas de si, longe de 
comunicar o que já se sabe, constituem-se verdadeiros processos de 
descoberta. Essa dimensão heurística permite a quem escreve 
explicitar as experiências e transformar saberes implícitos em 
conhecimento (pesquisa). O narrador ao descobrir-se como ser 
aprendente, reinventa-se (formação). Nesse processo hermenêutico 
permanente de interpretação e reinterpretação dos fatos, o adulto 
reelabora o processo histórico de suas aprendizagens (ação). É 
nesse sentido que se pode falar de aprendizagem biográfica. 
(PASSEGGI, 2010, p. 115) 

 

Acredita-se que o professor, em sua narrativa, deixe aflorar sua relação 

coletiva para com o outro. Visto que, para Bakthin (1997),  

o exame introspectivo puro e solitário é impossível: quanto mais o 
indivíduo se aproxima desse extremo, mais o outro extremo, a ação 
do outro extremo, se faz sentir; quanto mais profunda é a solidão 
(axiológica) consigo mesmo, e, consequentemente, o arrependimento 
e a superação de si mesmo, mais evidente é a sua relação 
consubstancial com Deus. No vazio absoluto de valores, não é 
possível nenhum discurso e a própria consciência é impossível 
(BAKTHIN, 1997, p. 158). 
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A combinação das duas propostas metodológicas, narrativas docentes 

(Passegui, 2010) e clínica da atividade (Clot, 2007), faz-se importante para 

compreender a história pessoal dos professores participantes e como esta 

afeta a constituição da atividade docente.  

 

5.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A proposta metodológica dessa pesquisa previa os seguintes 

procedimentos: 

1. Estudo piloto - Antes de darmos início à pesquisa empírica propriamente 

dita, pretendíamos fazer um estudo piloto, com uma professora bacharel 

a fim de aprimorar os instrumentos escolhidos para a presente pesquisa. 

Neste caso faríamos apenas a entrevista narrativa e a autoconfrontação 

simples.  

 

2. Constituição do grupo de voluntários. Convite a dois professores 

bacharéis de um curso de bacharelado de universidade privada no sul 

de Minas 

 

3. Convite aos participantes a narrarem sua experiência de formação. 

Neste trabalho privilegiaremos a descrição oral de entrevistas narrativas 

e a análise da atividade através das autoconfrontações: 

 

 1ª) Videogravação de uma sequência de atividade - Para realização da 

autoconfrontação simples faz-se necessário filmar uma aula de cada 

professor, para ser depois objeto de análise. Definimos com os 

professores o momento mais adequado para a realização das filmagens. 

 

2ª) Autoconfrontações -  confrontação do professor com a videogravação 

de sua atividade na presença da pesquisadora (autoconfrontação 

simples) e confrontação do mesmo professor com a mesma 

videogravação, na presença da pesquisadora. Ou seja, após a filmagem 

da aula, o professor a assistirá juntamente com a pesquisadora, com o 
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objetivo de analisar a sua própria prática, dialogarem e refletirem sobre o 

trabalho que realizam, e como este se constitui. 

 

5.3.1 Das condições concretas de realização da pesquisa 

 

As entrevistas, as gravações e a autoconfrontação com os professores 

foram realizadas entre agosto e novembro de 2014, com aproximadamente três 

encontros no mínimo. Todos os encontros foram complementados com 

anotações em um diário de campo, incluindo as observações e impressões 

pessoais da pesquisadora, fazendo parte da análise dos dados. A 

autoconfrontação simples com o professor Henrique e a autoconfrontação 

cruzada não foram realizadas em virtude da disponibilidade, compromisso e 

envolvimento do professor.  

Por diversas vezes o professor Henrique foi contatado para realizar as 

autoconfrontações (simples e cruzada). O professor, a princípio, se mostrou 

disponível e interessado na pesquisa, mas com a confirmação das agendas e 

horários para as entrevistas apareceram vários contratempos: horário de 

trabalho, calendário acadêmico a cumprir, questões pessoais, local para 

entrevista, outras atividades pré-agendadas. Sendo assim, priorizamos na 

análise dos dados apenas os dados apresentados na entrevista narrativa e da 

observação da aula videogravadas do referido professor.   

Os encontros com os professores participantes foram produtivos para a 

pesquisa apresentando pontos relevantes para as análises e considerações. 

Entretanto, durante o caminho percorrido no trabalho de campo e coleta dos 

dados, algumas dificuldades se evidenciaram e tumultuaram o 

desenvolvimento da pesquisa até aqui. A princípio, convidar e definir os 

professores participantes foi uma tarefa bem desgastante e frustrante. Foram 

várias as formas de contato. Os professores em um primeiro momento se 

sentiram acuados e instáveis perante a função que exercem nas IES, com 

medo de uma retaliação ou demissão. O que evidencia as precárias condições 

de trabalho neste nível de ensino, nas instituições privadas. 

Em nossa proposta inicial, partiríamos de um estudo piloto com uma 

professora bacharel, a fim de aprimorar os instrumentos escolhidos para a 
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presente pesquisa. No entanto, em decorrência da dificuldade de encontrar 

professores dispostos a participar do estudo, o estudo piloto passou a integrar 

a pesquisa e não foi possível continuar o trabalho com um dos professores 

(Amaro4) que havia aceitado nosso convite, a priori.  

Todo o trabalho de coleta de dados com o professor Amaro, que desde o 

início, se mostrou sobrecarregado de atividades e compromissos profissionais 

foram marcados por vários insucessos. Vezes por falta de planejamento e 

organização do professor, vezes por desinteresse dele.   

No total foram três os encontros inviabilizados com o professor, devido 

a: a) horário muito curto para a entrevista e antecedendo as aulas; b) a escolha 

de um local com muitos ruídos para a entrevista pelo professor; e c) os 

cancelamentos das aulas, previstas no calendário acadêmico e nas grades de 

horários, para atividades extraclasse e eventos institucionais. 

O áudio da gravação da entrevista com este professor ficou 

completamente tomado pelos ruídos e conversas de outras pessoas que 

estavam próximas da sala, o que impossibilitou todo o trabalho de transcrição e 

análise dos dados. E também, a filmagem da aula proposta pelo professor foi 

um momento apenas de orientação para os trabalhos que seriam apresentados 

em uma mostra científica da IES, inclusive estavam reunidos alunos de 

diferentes períodos do curso e até mesmo alunos que não cursavam disciplinas 

desse professor.  

As entrevistas com os professores Maria e Henrique aconteceram nas 

IES em que eles trabalham, em dia e horários escolhidos por eles. Os 

professores ficaram bem à vontade para responder às questões e, inclusive, 

em vários momentos pediram para parar a gravação para refletir sobre as 

respostas. Após alguns minutos de conversa, pesquisadora e professores 

estavam bem à vontade e o roteiro das entrevistas foi sendo alterado para 

detalhar mais as informações apresentadas por eles em suas falas.  

Dentre os temas que se destacaram na leitura e análise dos dados 

encontra-se a concepção de ensino dos professores no ensino superior, as 

condições concretas de trabalho e mais especificamente como estes concebem 

a aula. Buscamos ainda contextualizar sua trajetória de formação para que, 

                                                      
4
 Os nomes apresentados são fictícios 
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através dela, possamos identificar quais os elementos e/ou situações são 

mobilizados para formar um profissional bacharel em professor.  

Os professores que aceitaram fazer parte dessa pesquisa foram 

informados, desde o início, acerca dos objetivos e os processos metodológicos 

e todos aceitaram. Estes professores são de cidades diferentes e trabalham no 

ensino superior, mas em Instituições de Ensino privadas e distintas, no Sul de 

Minas Gerais. E, para a identificação dos professores envolvidos nesta 

pesquisa utilizaremos de nomes fictícios garantindo uma conduta ética e o 

anonimato dos envolvidos.   

Durante as entrevistas e autoconfrontações privilegiamos a descrição 

oral desses professores. Para que se fizesse destaque às narrativas docentes 

destes através de um roteiro com as temáticas: 

 Trajetória de formação acadêmica e profissional; 

 Direcionamento para a profissão docente – motivação; 

 Início da carreira docente – expectativas e relações com os outros 

(docentes e alunos), com o objeto (conteúdo e ensino) e as 

condições de trabalho; 

 Experiências como docente – dificuldades e aprendizado; 

 Relação das disciplinas que leciona com a formação. 

 

5.4 DA ANÁLISE DO MATERIAL EMPÍRICO 

 

A fonte empírica dessa pesquisa está composta de videogravações, 

áudios, transcrições de entrevistas narrativas e de autoconfrontação com um 

dos professores participantes. Na análise desse material, buscou-se 

estabelecer relação entre a trajetória de formação e atividade desenvolvida 

pelos professores nas entrevistas narrativas e autoconfrontação sendo 

construída a partir da perspectiva de clínica da atividade do triângulo da 

atividade (Clot; Machado, 2007), cujos vértices são: o sujeito, o objeto e os 

outros.  

Tendo isso em vista, cabe aqui uma apresentação e reflexão sobre cada 

vértice do triângulo da atividade, relacionando-os a partir da docência no 

ensino superior: a) o sujeito que age sobre o objeto é o professor. Inicialmente, 
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nesse caso específico, destacamos suas trajetórias de formação; b) o objeto é 

o que estamos chamando de aula ou ambiente de aprendizagem; c) o terceiro 

polo do triângulo são os outros a quem a atividade é direcionada (alunos, 

direção, coordenação, MEC, etc.). No caso específico dessa pesquisa estamos 

destacando os alunos, participantes do processo de interação da aula. De 

acordo com Clot (2007): 

a atividade de trabalho é dirigida aos outros depois de ter sido 
destinatária da atividade destes e antes de o ser de novo. Ela é 
sempre resposta à atividade dos outros, eco de outras atividades. 
Ocorre numa corrente de atividades de que constitui um elo. No 
terceiro sentido do termo, o trabalho é portanto ainda uma atividade 
dirigida: atividade dirigida pelo sujeito, para o objeto e para a 
atividade dos outros, com a mediação do gênero (CLOT, 2007, p. 97). 

 

A ação do sujeito (professor) tem início nas atividades dos outros 

(alunos) que participam desse processo no objeto (ambiente educacional). 

Cada um dos três vértices da atividade docente traz em si conflitos que podem 

incitar cada um dos outros. E ainda, que na realização de suas ações, o sujeito 

faz uso de instrumentos mais ou menos adequados à situação.  

É por esse motivo que não se pode compreender a atividade de um 
sujeito a partir dela mesma. Não se pode explicar a atividade por 
meio da própria atividade. A unidade de análise não vem da primeira 
atividade que recortamos mas, pelo menos, da segunda atividade que 
ela remete (CLOT, 2007, p. 101). 

 

Em síntese, na leitura e análise dos dados coletados buscou-se 

estabelecer a relação entre os vértices: sujeito (professor), outros (alunos) e o 

objeto (aula), e que estes se constituem através de um contexto educacional 

susceptível a conflitos.     
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6 OS CAMINHOS DA DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR – FORMAÇÃO E 

ATIVIDADE DOCENTE 

 

 

Neste capítulo apresentamos os dados desta pesquisa, assim como as 

análises e reflexões das informações obtidas, por meio dos instrumentos de 

coleta utilizados: entrevista narrativa, videogravações, autoconfrontação 

simples com a professora participante e das observações no diário de campo 

da pesquisadora. 

 

6.1 OS SUJEITOS-PROFESSORES: APRESENTAÇÃO DOS 

PROFESSORES E TRAJETÓRIA DE FORMAÇÃO 

 

Para apreender qual a trajetória de formação de professores 

universitários e quais os fatores que interferem nesta formação, tem-se como 

questionamentos iniciais: como o professor bacharel aprende a dar aula? Faz-

se necessário uma formação pedagógica? 

 Para estes questionamentos, Isaia e Bolzan (2011) e Pereira (2015) 

contribuem dizendo que os docentes do ensino superior, de um modo geral, 

não têm formação prévia e pedagógica e que o início da trajetória profissional 

destes professores é precária à medida que, assumem os encargos docentes 

respaldados em modelos de mestres que internalizam em sua formação inicial, 

aliados a conhecimentos advindos de determinado campo científico e da 

prática como profissionais de uma atividade que não a do magistério. 

 Além disso, Pereira (2015, p. 25) destaca outro aspecto importante desta 

trajetória de formação dos docentes, relacionada ao início da carreira do 

professor: é a reprodução do exercício da docência, ou seja, repetir métodos, 

utilização de recursos pedagógicos e características de outro professor, é a 

interpretação da visão da docência que se teve enquanto aluno, e no que diz 

respeito à reprodução do exercício da docência como uma das formas de se 

tornar professor. 

 Outros autores como Cunha e Zanchet (2010) e Soares e Cunha (2010) 

também contribuem com informações relevantes a respeito da formação inicial 
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de professores universitários, destacando que os docentes aprenderem sobre o 

“dar aula” e os recursos pedagógicos com seus mestres, reproduzindo estilos e 

experiências vividas enquanto alunos.  

Contudo, apresentamos brevemente o início da carreira na docência 

universitária dos professores participantes desta pesquisa para análise 

posterior. 

 

Professora Maria 

 

Ela cursou bacharelado em Administração. Formou em 2005. E após 4 

anos ingressou no MBA de Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, 

finalizando em 2009. Trabalhou durante 10 anos em um banco na área de 

gestão e a escolha pelo curso de pós-graduação foi com o objetivo de ser uma 

gestora melhor. Após ficar desempregada e com várias tentativas não 

sucedidas de ingressar no mercado de trabalho, e por estar com uma filha de 

01 ano, ela procurou uma oportunidade que lhe possibilitaria dedicar mais 

tempo aos cuidados da filha e pensou que ser professora seria uma boa 

alternativa. Sendo assim, ela começou a deixar seu currículo nas faculdades 

próximas da sua cidade, além de conversar com conhecidos que já estavam no 

meio acadêmico para criar uma rede de contatos e possíveis indicações para 

disciplinas em vacância. E, um dia, pela da indicação de um conhecido, ela foi 

convidada para uma entrevista na faculdade que leciona atualmente. Seu início 

foi com um número reduzido de aulas, o que a levou a procurar uma renda 

complementar, mantendo assim dois empregos.  

 

Maria: Então, eu sou Bacharel em Administração, eu me formei em 2009. E 

depois disso se passaram ai quase 4 anos para eu ingressar no MBA de 

Gestão Empresarial pela FGV. Eu conclui esse MBA em 2009. E na verdade, a 

princípio, eu não havia pretensão de ser professor universitário. Eu trabalhava 

no banco, trabalhei durante 10 anos e a escolha do curso e da especialização 

foi para tornar me uma gestora melhor. Não havia intenção até o determinado 

momento de ser professora. Depois eu fiquei desempregada, saí do banco e 

tentei ingressar em outras empresas e eu não consegui. Eu consegui voltar 
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para o mercado de trabalho, trabalhei em determinado tempo em alguns locais, 

mas eu não fiquei, não permaneci por muito tempo. E aí me surgiu aquela, uma 

questão, que eu tinha sido mãe há pouco tempo quando fiquei desempregada, 

acho que minha filha estava com 1 ano. E queria mais tempo para ficar com 

ela, então comecei a pensar em alternativas de trabalho que eu pudesse ficar 

mais tempo com minha filha e professor seria uma alternativa. Então comecei a 

deixar meus currículos nas faculdades e nas universidades próximas aqui. 

(entrevista narrativa) 

 

Observa-se, nessa fala de Maria, aspectos relevantes tais como o 

entendimento e percepção do papel de professor e a influência das 

experiências profissionais no início da carreira na docência. A professora 

vislumbrava a possibilidade de conciliar o trabalho de professor com um tempo 

maior para dedicação à maternidade. Entendia que a atividade docente era 

fácil e não demandava muito tempo de dedicação e esforços. Será que isso 

acontece porque o entendimento sobre o trabalho do professor se restringe 

apenas a estar na sala de aula transmitindo um conteúdo aos alunos? E, na 

maioria das vezes, esse conteúdo vem das experiências profissionais dos 

professores no mercado de trabalho? 

 

Maria: Olha é, a expectativa que eu tinha a princípio é de que havia, seria uma 

função que eu teria que me dedicar menos, é havia uma ilusão eu sei claro, eu 

já sabia claro, que o professor tinha que preparar sua aula, é mas, eu não 

imaginava que isso iria ocupar tanto tempo, quanto isso me ocupa. Então, eu 

acho que essa expectativa ela ficou um pouco quebrada, porque eu comecei, 

eu pensei muito nos prós, assim, no sentido de, eu vou ter duas férias no ano, 

é como, eu vou só trabalhar à noite, então eu vou poder ficar com minha filha o 

dia todo, levar minha filha pra escola, e não foi isso que aconteceu exatamente. 

Eu tenho que me dedicar muito mais a universidade do que eu imaginava. E a 

dedicação ela é muito além da elaboração de aulas, porque eu tenho alguns 

projetos, a gente é muito cobrado em questão de projeto de extensão, a gente 

é muito cobrado em questão de pesquisa e isso toma muito tempo, então as 

vezes eu me vejo o dia inteiro debruçada no meu computador trabalhando, isso 
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é, venho pra cá de noite, quer dizer, eu me vejo hoje trabalhando mais, 

inclusive do que antes. (entrevista narrativa) 

 

Com o passar do tempo, como a Universidade havia desligado muitos 

docentes em virtude de problemas financeiros, a coordenação do curso 

começou a oferecer-lhe várias disciplinas. A experiência de Maria no ensino 

superior é bem recente. Ela iniciou em fevereiro de 2012. 

 

Maria: Eu tive que continuar trabalhando nos dois lugares, só que realmente a 

universidade tinha desligado muito professores e eu fui absorvendo todas as 

disciplinas que me eram oferecidas e quando eu fiquei absolutamente tomada, 

eu deixei meu trabalho durante o dia e passei a dedicar à faculdade. (entrevista 

narrativa) 

 

Quando questionada sobre o início na carreira docente e quais as 

expectativas para com o processo de ensino e para com os outros, a 

professora apresentou suas experiências anteriores em cursos preparatórios 

para concursos o que a iludiu em relação ao trabalho do professor. A 

professora vislumbrava que a prática docente exigia pouca dedicação em 

preparação de aulas, estudos, pesquisas, atividades de extensão e 

organização da prática.     

Pode-se observar que a imagem do “ser professor” entendida pela 

professora é confrontada em suas experiências e realidade encontrada na sala 

de aula. Isto porque, a atividade docente é bem mais complexa e organizada 

para além de uma explanação de conteúdos e conhecimentos. Esta envolve 

vários condicionantes e artefatos que não são ensinados e aprendidos na 

formação profissional destes professores. 

Isto vai de encontro com o conceito de atividade dirigida de Clot (2007) e 

Machado (2008), onde a atividade do professor é uma ação em que um 

determinado sujeito age sobre o meio, através de artefatos e instrumentos, em 

interação com diferentes outros, para promoção e transformação do 

conhecimento.   
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Maria: Olha é, a expectativa que eu tinha a princípio é de que havia, seria uma 

função que eu teria que me dedicar menos, é havia uma ilusão eu sei claro, eu 

já sabia claro, que o professor tinha que preparar sua aula, é mais, eu não 

imaginava que isso iria ocupar tanto tempo, quanto isso me ocupa. Então, eu 

acho que essa expectativa ela ficou um pouco quebrada, porque eu comecei, 

eu pensei muito nos prós, assim, no sentido de, eu vou ter duas férias no ano, 

é como, eu vou só trabalhar à noite, então eu vou poder ficar com minha filha o 

dia todo, levar minha filha pra escola, e não foi isso que aconteceu exatamente. 

Eu tenho que me dedicar muito mais à universidade do que eu imaginava. E a 

dedicação ela é muito além da elaboração de aulas, porque eu tenho alguns 

projetos, a gente é muito cobrado em questão de projeto de extensão, a gente 

é muito cobrado em questão de pesquisa e isso toma muito tempo, então as 

vezes eu me vejo o dia inteiro debruçada no meu computador trabalhando, isso 

é, venho pra cá de noite, quer dizer, eu me vejo hoje trabalhando mais, 

inclusive do que antes. (entrevista narrativa) 

 

Professor Henrique 

 

 A trajetória de formação apresentada pelo professor Henrique evidencia 

suas experiências desde os anos iniciais na escola. Ele cursou todo o ensino 

infantil e fundamental em escolas públicas e o ensino médio em escola 

particular. Chegou a estudar em 11 escolas diferentes, isso devido às 

constantes mudanças de localidades e empregos dos seus pais. Aos 13 anos 

de idade, Henrique foi presenteado pelo irmão mais velho com um computador 

usado, motivando-o a aprender e estudar mais sobre aquela máquina e seus 

programas. Com esse presente e aos 14 anos, Henrique construiu sua primeira 

página na web. 

 

Henrique: [...] com 13 anos eu não conhecia computador. Meu irmão colocou 

lá me casa um computador que pegou de troca em um negócio. Não sabia o 

que fazer e, com 13 anos eu já fiz meu primeiro site. [...] eu sempre tive 

vontade de entender o funcionamento do computador e como eram feitos os 

programas. (entrevista narrativa) 
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Aos 15 anos, Henrique foi convidado para dar aulas em um Curso de 

Informática na sua cidade de aplicativos básicos e como sempre demonstrou 

habilidades e facilidades com a tecnologia não teve dificuldades em assumir as 

aulas do curso. Mais tarde, ele cursou Ciência da Computação e após 01 ano 

de formado cursou pós-graduação na área de informática. Em seguida, 

aproximadamente, 08 meses depois do término da especialização começou o 

mestrado em telecomunicações. Passou por várias experiências docentes em 

cursos livres antes do ensino superior. 

Pode-se observar nas informações coletadas que a trajetória de 

formação do professor Henrique é marcada por diversos momentos e 

oportunidades de ensino. Desde muito novo ele já estava em contato com a 

prática de ensinar e transmitir conhecimentos na área de informática. 

 

Henrique: [...] com 15 anos eu comecei a dar aulas num curso de informática 

que tinha aqui que era o “CJ Informática”. Sempre trabalhei com computação, 

nunca foi nada diferente disso. Na véspera da minha formatura mudei de 

emprego, aí entrei na área educacional, mas não dando aula. (entrevista 

narrativa) 

 

Para Henrique seu início na carreira docente foi em decorrência de sua 

atuação como profissional na área de computação, mais especificamente na 

análise e desenvolvimento de sistemas. Devido aos bons resultados 

apresentados e excelente desempenho profissional, Henrique foi convidado 

para exercer a função de analista de sistemas em uma empresa educacional, 

um Centro Universitário. Trabalhando diretamente com coordenadores de 

curso e se dedicando aos estudos sobre a área educacional, recebeu o convite 

de um coordenador para ministrar turmas especiais. 

 

Henrique: [...] primeira experiência que eu tive foi com turma especial, porque 

eu não tinha pós-graduação. Me convidaram para dar uma turma especial de 

uma disciplina que não era da minha área, nada de programação, mas envolvia 

informática. Ensinar a mexer com Excel. Isso foi em 2009 e fiquei para sempre. 

(entrevista narrativa) 
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Em relação às trajetórias docentes dos professores Maria e Henrique, 

pode-se observar que estas não possuem formação pedagógica e as 

oportunidades são marcadas pelo desempenho profissional junto ao mercado 

de trabalho, constatação esta que se comprova por meio das declarações nas 

entrevistas narrativas dos próprios entrevistados e aproximam-se das 

contribuições de Isaia e Bolzan (2011), Cunha e Zanchet (2010) e Soares e 

Cunha (2010) sobre o início da carreira docente e o aprender a dar aula.  

 

6.1.1 O ingresso no ensino superior 

 

 Quando introduzidos inicialmente em um local de trabalho, o sujeito se 

depara com um ambiente organizado, regularizado e em funcionamento. Todas 

as atividades já foram delegadas aos envolvidos. Entretanto,  

parte subentendida da atividade que os trabalhadores de determinado 
meio conhecem e veem, esperam e reconhecem, apreciam ou 
temem; o que lhes é comum e os reúne sob condições reais de vida; 
o que eles sabem que devem fazer graças a um conjunto de 
avaliações pressupostas, sem que seja necessário re-especificar a 
tarefa sempre que ela se apresenta. É como “uma senha” conhecida 
apenas por aqueles que pertencem ao mesmo horizonte social e 
profissional (CLOT, 2010, p. 169). 

  

Para os professores entrevistados, a inexperiência trouxe certo 

desconforto e temor, vezes pela formação prévia, vezes pelas prescrições das 

IES, ou ainda pela busca de aceitação dos outros participantes (alunos) do 

processo de ensino.  

Sabe-se que em um círculo profissional, cada sujeito é “capaz de 

conservar seu passado e transformar esse passado em meio de viver o 

presente, ou seja, paradoxalmente, em lembrança do futuro” (CLOT, 2010, p. 

170). Para tanto, os gêneros atividade constituem uma renovada interpretação 

da história, coletiva ou singular, para promoção de novas significações da 

atividade.  

  A atividade dirigida (Clot, 2007) aos alunos parecia o foco do trabalho 

nesses primeiros anos, pois seriam estes a validar o trabalho realizado. No 

entanto, com o passar dos anos e experiências acumuladas, inclusive no 

mercado de trabalho, os professores entrevistados evidenciam que a 

preparação da aula é direcionada para outros sujeitos, como a coordenação do 



50 

 

curso, as autoridades educacionais das IES e ao cumprimento do conteúdo 

estabelecido nos projetos políticos pedagógicos.    

Ao longo de sua trajetória na docência, os professores integram saberes 

fundamentados em suas experiências e conhecimentos pedagógicos 

compartilhados em seus meios de convivência e trabalho. Os autores Isaia e 

Bolzan (2011) dizem que “as trajetórias representam porções de tempo que 

vão se sucedendo ao longo da vida dos professores, simbolizando a 

explicitação temporal das mesmas. Elas envolvem um intricado processo, 

englobando fases da vida e da profissão”. Sobre esse aspecto, nos relatos dos 

professores fica evidenciado que suas práticas são marcadas por experiências 

vividas tanto na formação profissional quanto no mercado de trabalho. 

 

Maria: A maior dificuldade que eu tive a princípio, foi como eu disse, eu fui 

absorvendo todas as disciplinas que vieram me oferecendo. E mais, eu não 

tinha material pra isso, eu não tinha aulas preparadas, eu não tinha conteúdo 

pra aquilo. Então, tinha dia, que ia dar aula terça-feira à noite, terça-feira de 

manhã, eu não tinha nada a respeito daquela aula para eles lerem. E o que, 

essa falta de prazo é ruim. E o que, essa falta de prazo ela faz, com que ela 

faz, com que você leve uma coisa de não tanta qualidade né. Se você não 

estuda profundamente aquilo que você vai falar é uma informação superficial. 

É, eu vejo que o meu primeiro ano como professor foi muito ruim, assim, no 

sentido de qualidade, no sentido de transpor conhecimento. (entrevista 

narrativa) 

 

Henrique: Outro dia um aluno me parou no corredor e me fez um elogio, muito 

simpaticamente que da 1ª vez que dei aula para a sua turma comparado com o 

hoje, houve uma evolução muito grande da minha prática, uma segurança 

maior. [...] A mudança que percebi é que vamos aprendendo não tecnicamente 

porque o que eu sabia a 5 anos atrás, eu sei hoje. Mas, uma coisa é que a 

cultura e a construção da sala de aula eu senti que evoluiu. (entrevista 

narrativa)        
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Em suas trajetórias de formação, os professores constituem-se de vários 

saberes produzidos a partir de uma prática voltada para a pesquisa, 

regulamentações de ensino e da educação, na vivência de sala de aula e, 

principalmente das tradições pedagógicas do ser professor. 

De acordo com Pereira (2015, p.26), com o aporte de Soares e Cunha 

(2010) os professores reproduzem estilos de outros professores e adotam para 

si as experiências que julgaram, enquanto alunos, positivas. Ou seja, são 

vários gestos e atitudes que se repetem e contribuem para aprender a ser 

professor. 

Desta forma, a formação do professor universitário está condicionada ao 

exercício da docência e também a prática do ensinar, que por vezes se dá por 

meio da reprodução de gestos e estilos de outros professores.  

 

6.2 ENTRE O SUJEITO-PROFESSOR E OS ALUNOS: A AULA NO ENSINO 

SUPERIOR COMO OBJETO DO ENSINAR/APRENDER  

 

Do conjunto de dados produzidos nessa pesquisa, destacamos aqueles 

que se referem à ideia de aula no ensino superior. Observamos que tanto nas 

entrevistas narrativas dos professores quanto na autoconfrontação com a 

professora Maria, é notório os comentários sobre o modo como esses 

concebem a aula. Resolvemos, então, tomar como foco essa atividade, 

buscando analisar sua complexidade e constituição. Mas, com isso, não 

estamos considerando que a aula seja a única atividade exercida pelos 

professores em questão, apenas a colocando em foco para análise. 

A aula para os professores participantes da pesquisa foi um momento 

“montado” para as videogravações, uma vez que Henrique disse no início da 

sua exposição que essa seria uma aula “para atender ao pedido da Carol” e, 

nas escolhas de Maria, as aulas de um projeto que os alunos estavam 

desenvolvendo em grupo não deveriam ser filmadas, por se tratarem de aulas 

não expositivas.  

Logo, percebe-se que os momentos de aula escolhidos para as 

filmagens são muito parecidos: aula expositiva, pouco dialogada, com 

estratégias de ensino iguais – o uso de datashow e apresentações, 
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transmissão de informação. Algumas questões emergem para reflexão: Por 

que a escolha desse tipo de aula? Trabalhar com projetos não seria uma 

“aula”? Qual a concepção de aula no ensino superior?  

O formato das aulas ditas “montadas” e escolhidas (videogravações) 

para atender a pesquisadora também é evidenciado por Clot (2007) quando 

afirma que mesmo tendo sido um momento “montado”, este permitiu a análise 

de vários aspectos e contratempos da aula, sendo nem tudo possível de se 

controlar: postura muito autoritária da professora, aula pouco dialógica, 

utilização de recursos engessados, pouca interação entre professor e alunos. 

Através da clínica da atividade e das contribuições de Clot (2007) e 

Pereira (2015) podemos compreender que ao analisar o momento aula 

“montado”, os professores fazem alusão ao trabalho prescrito e ao real, para 

poderem interpretar suas ações e ao interpretá-las, eles realizam um 

movimento de busca de autoconsciência a partir da alteridade, além de um 

interesse veemente de ressignificação do fazer. 

Neste sentido, Clot (2007) define que o real da atividade é também o 

que não se faz, aquilo que não se pode fazer, o que se tenta fazer sem 

conseguir – os fracassos - aquilo que se desejaria ou poderia fazer, aquilo que 

não se faz mais, aquilo que se pensa ou sonha poder fazer em outro momento. 

A escolha dos recursos de ensino pelos professores participantes da 

pesquisa acaba por remeter a um esperado genérico dessa atividade que tem 

na aula expositiva a forma mais comum e tradicional de realização. Ou seja, o 

uso de recursos e estratégicas comuns retratam a forma como os professores 

conduzem as aulas. Mas, é preciso ressaltar que, mesmo utilizando desse 

esperado genérico, os professores buscam recriar as atividades e que as aulas 

não se resumem a apresentação de slides. 

Em relação aos métodos de ensino utilizados em sala de aula pela 

professora Maria, esta faz uso de uma apresentação de slides extensa, 

promovendo uma aula pouco dialógica e muito expositiva. Isto evidencia que os 

métodos praticados pelos professores são baseados em um ensino tradicional, 

isto é, uma prática centrada apenas na didática da transmissão de informação 

que reduz o aluno a um sujeito que recebe passivamente essa informação. 

Em geral, nós professores universitários consumimos grande parte do 
tempo de nossas atividades em sala de aula, e, ao menos, 
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teoricamente estamos sempre a nos interrogar como poderiam ser 
melhor aproveitadas estas aulas pelos nossos alunos. Ao mesmo 
tempo que nos perguntamos, vem à nossa lembrança um conjunto de 
técnicas que poderíamos usar, de que ouvimos falar algum dia, mas 
que não achamos serem tão importantes quanto o domínio do 
conteúdo para o exercício da docência. E, em geral, nossas 
preocupações se voltam mais uma vez para alguma especialização 
conteudística (MASETTO, 2005, p. 79). 

 

Em uma de suas declarações durante a autoconfrontação a professora 

Maria destaca que a prática de slides é comum no meio acadêmico visto que 

outros professores também a utilizam com bastante frequência e até 

compartilham entre eles. Além disso, a professora cita o relato de uma aluna 

em que o professor do semestre anterior apenas ficava lendo os slides durante 

as aulas. 

 

Maria: Essas aulas ISO, de gestão da qualidade eram de um outro professor. 

Quando eu assumi as aulas ele me disse: “eu te envio meu conteúdo”. Daí ele 

me enviou 93 slides sobre ISO. Ele pegou a norma e copiou todinha nos slides. 

E era isso que iria passar aos alunos. Na minha concepção ele apenas iria ler o 

que está lá nos slides. Ler a ISO! A parte que fala de requisitos e a parte que 

fala dos documentos. Mas eu já falo no início da minha aula que não vim para 

formar ninguém em certificação ISO. Aliás eles estão ali para se formarem em 

gestores de qualidade. (autoconfrontação) 

 

Maria: Tenho impressão que meus colegas eles vão pelo volume e quantidade 

de conteúdo apresentado aos alunos. Mas, tenho essa impressão. Me parece. 

(autoconfrontação) 

 

 Contudo, podemos destacar que este método tradicional apresenta-se 

em conflito dentro da prática da professora Maria. Para ela a interação com os 

alunos é importante e fará diferença em sua formação profissional.   

 Para Masetto (2005),   

a grande preocupação no ensino superior é com o próprio ensino, no 
seu sentido mais comum: o professor entra em aula para transmitir 
aos alunos informações e experiências consolidadas para ele através 
de seus estudos e atividades profissionais , esperando que o 
aprendiz as retenha, absorva e reproduza por ocasião dos exames e 
provas avaliativas (MASETTO, 2005, p. 79). 
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 Nos momentos seguintes da autoconfrontação, a professora Maria 

destacou os modos para chamar a atenção dos alunos para sua apresentação. 

Na videogravação vimos momentos em que a professora bate na lousa e 

intimida os alunos com a fala “vai cair na prova”: 

 

Maria: Não sei se vai aparecer aí eu dando uns tapas. Geralmente eu faço 

isso. (risos) 

Pesquisadora: Este tapa é apenas para chamar a atenção dos alunos? 

Maria: Sim. Do silêncio. Eu dou um tapa sempre que quero silêncio. Agora foi 

um tapinha, mas quando o barulho está muito alto eu esmurro a lousa. Daí eles 

ficam quietos por alguns instantes.  

 

Maria: Eles só valorizam o que você está falando se disser as palavrinhas 

mágicas: “Vai cair na prova!” Eu adoro fazer perguntas do conteúdo para eles. 

Anoto no quadro e digo para eles terem anotado no caderno porque vai cair na 

prova. Muitas vezes a mesma pergunta que eu faço na aula eu cobro na prova. 

 

 Para além das intenções e tentativas da professora Maria em fazer a 

aula de forma diferente, Masetto (2005, p. 80) nos ajuda a compreender que 

esta prática é uma metodologia “que se esgota em 90% das atividades em 

aulas expositivas e a avaliação se realiza como verificação, em determinados 

momentos, da apreensão ou não dos conteúdos ou práticas esperados”.   

Nas observações e videogravações com os professores participantes5  

da pesquisa percebemos que estes buscam um bom desenvolvimento da aula 

não só através da exposição do conteúdo, por meio das apresentações de 

slides e datashow, mas também através da associação de outras estratégias 

que potencializam este recurso visando a participação e a aprendizagem dos 

alunos, como indica a fala da Prof. Maria na sequência.  

 

Pesquisadora: Trazer a apresentação em slides é importante para você? 

(autoconfrontação) 

                                                      
5
 Nesse aspecto, estamos considerando apenas a videogravação da aula do professor 

Henrique e as observações realizadas pela pesquisadora.   
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Maria: Para mim como norteador de ideias, para eu não me perder no assunto. 

Para o aluno, não serve para nada.  Eu acho! Serve só para dar um Ctrl C Ctrl 

V na prova se a sua prova for de questões abertas, tipo: O que é mesmo? E 

você tem um slide O que é isso? Ele vai copiar e colar e aquilo lá vai ser a 

resposta dele na prova. Estou dizendo isso da maioria. Fazem a prova 

coletivamente. (grifos da pesquisadora) (autoconfrontação) 

 

Maria: Você vai dar aula disso agora, então isso me apavorava um pouco, 

porque ai eu não vivi essa situação, meu medo é como eu vou passar isso para 

os alunos. É ai, parece, que a gente fica só como um intermediador na 

verdade, você vai e busca informação sobre aquilo e você transmite aquela 

informação. E aí? O que eu faço agora? Reflito sobre essa questão e tento 

compensar essa minha falta de experiência, trazendo pessoas com essas 

experiências pra sala, que é caso, a gente vai trazer uma pessoa de uma 

empresa que trabalha diretamente com times. [...] um certo temor e me fez com 

que eu tivesse uma prioridade naquele momento, que era a aceitação dos 

alunos. Então eu comecei muito com aquela coisa de aula show, não tinha 

muito conteúdo, era mais um show e de dinâmicas, porque eu queria a 

aceitação deles. Eu queria que eles gostassem de mim. (grifos da 

pesquisadora) (entrevista narrativa) 

 

Henrique: Quando eu entrei no Centro Universitário vi que os alunos 

buscavam mais, exigiam mais do professor. Isso eu achava interessante. E, 

tipo assim, as perguntas me levavam a pensar. E também, na graduação, 

entendi que preparar a aula de um certo conteúdo é uma coisa, outra coisa é 

evoluir 100% nesse conteúdo preparado. (entrevista narrativa) 

 

As apresentações da professora, segundo seu relato, indicam a 

utilização de outras estratégias durante a aula como forma de provocar a 

participação dos alunos e sua interação. Logo no primeiro instante de tempo da 

aula, a professora para sua exposição do conteúdo planejado e questiona a 

turma sobre um determinado conceito já apresentado anteriormente e se 

alguém teria um exemplo a comentar com o restante da classe, tentando 
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promover uma interação entre os alunos. Acerca deste aspecto, a professora 

afirma: 

 

Pesquisadora: Essa interação sua com os alunos, sempre acontece? 

(autoconfrontação) 

Maria: Sempre eu adoro. Eu me sinto mais segura. É quando eu estou 

interagindo com eles, eu sinto que eles estão participando. Engraçado as vezes 

o aluno não escuta o professor, mas ele escuta o colega. Se a gente pudesse 

ter visto a sala, você ia ver que o olhar deles ia ficar direcionado para essa 

pessoa inclusive. (autoconfrontação) 

Pesquisadora: Esse conforto é para você enquanto professora? 

(autoconfrontação) 

Maria: É um conforto para mim enquanto professora. [...] eu trouxe o gestor de 

qualidade para uma palestra, eu convidei ele para uma rodada de perguntas e 

respostas. Você não escutava esse barulho na sala.  Foi um silêncio absoluto. 

A gente fez um círculo e ele veio e eu fiz pra ele uma seria de perguntas sobre 

a ISO. E aí ele foi validando tudo o que eu vinha falando ao longo das aulas.  

Tudo que ele falava confirmava aquilo que eu falava, então pra mim foi muito 

prazeroso porque dava um crédito no que eu estava falando. 

(autoconfrontação)  

Pesquisadora: Esse interesse dos alunos é porque ele é de fora do processo, 

ou porque o que ele trouxe é a prática? (autoconfrontação) 

Maria: o que ele trouxe é a prática, a vivência. O professor é só o 

intermediador, eu venho e busco a informação, eu pesquisei muito sobre o 

assunto, venho aqui e falo isso para eles, e aí eu trago um profissional da área 

e valida tudo que eu falei. Então, quer dizer, me parece, de que então o aluno 

entende. Olha, de fato é o que a professora falou.  É verdade. Viu gente o que 

eu estava falando não era balela.  Eu não falei para vocês? Na tentativa de 

reforçar um pouco mais, porque o aluno da universidade vem para se preparar 

profissionalmente. E aí só que o mundo que a gente trás para eles está muito 

distante da realidade, porque eles ainda são vendedores em lojas de sapatos, 

trabalham em lanchonetes, ou em empresas muito pequenas, são 

recepcionistas. (autoconfrontação) 
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Nesse trecho a professora comenta sobre a interação com os alunos. 

Destaca que ela “adora” promover a participação dos alunos durante as aulas. 

Entretanto, no contexto da aula filmada pareceu ser uma estratégia pontual 

para lidar com a agitação dos alunos, pois no decorrer da aula essa interação 

pouco acontece. A professora traz a questão da validação da aula, agora dada 

por um profissional do mercado de trabalho: “Olha, de fato é o que a professora 

falou. É verdade. Viu gente o que eu estava falando não era balela.  Eu não 

falei para vocês?” (autoconfrontação) 

Os dados indicam que a experiência anterior no mercado de trabalho, 

influenciam a docência no ensino superior. 

 

Maria: É acho o que eu trouxe de mais valor foi a experiência que eu tive no 

mercado de trabalho. Como eu vou lecionar em curso de graduação, eu leciono 

em curso de graduação, curso de administração, é essa experiência eu acho 

que ela contribui, para você passar para o aluno o conteúdo, é acho que dá 

mais veracidade pra aquilo que você diz, inclusive na sala de aula. (entrevista 

narrativa) 

 

Pesquisadora: E a aula? (autoconfrontação) 

Maria: Eu me organizo assim, o que sou obrigada a fazer? Isso, isso e aquilo. 

Então eu vou e me organizo dentro dos meus prazos. Ou seja, organizo tudo 

que vou conseguir fazer no tempo que tenho dentro do calendário. Faço 

somente aquilo que dá tempo. [...] Gosto dessa interação com os alunos. Tá 

vendo, estou perguntando para eles, como isso se relaciona com o dia a dia 

deles e vou colocando no quadro. E a palavra mágica é essa. Eles sabem que 

se eles não copiarem, provavelmente vou cobrar na prova e eles não saberão 

responder.  (grifos da pesquisadora) (autoconfrontação) 

 

Nessa fala da professora Maria evidencia-se o atributo tempo da aula, 

visto que toda a dinâmica e organização da aula são realizadas em virtude do 

tempo que o professor tem disponível. Ou seja, a aula tem sua duração 

atrelada à postura e participação dos alunos e as interferências externas, como 

por exemplo, o tempo gasto pelos alunos para voltarem do intervalo, o horário 
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de saída do transporte escolar, dentre outros. Desta forma, faz-se importante 

uma melhor compreensão das atividades docentes para uma transformação da 

prática, a partir de diversas análises e também um querer fazer diferente.  

Verificamos que a professora, ainda na fala apresentada, destaca em 

sua atividade a estratégia de ensino utilizada para “chamar a atenção” dos 

alunos. Ela utiliza uma “palavrinha mágica” na tentativa de colocar todos os 

alunos direcionados para sua pessoa. Essa atitude nos remete a uma reflexão: 

será que as estratégias dos professores no ensino superior estão adequadas a 

promoção de interação entre docente e alunos? 

  O processo aula transforma-se com a interação entre os sujeitos, uma 

vez que “[...] a relação de ensino instaurada pela aula implica o encontro e o 

confronto entre sujeitos que ocupam lugares sociais distintos – o lugar do 

professor e o lugar de alunos” (FONTANA, 2001, p. 32).  

Seguindo essa linha, tem-se a aula enquanto um espaço em que todos 

os processos de troca de mensagens são contaminados, permitindo o 

surgimento de vários outros elementos para o processo de ensino e 

aprendizagem. Trata-se da instauração de um campo de luta, da arena 

discursiva onde é possível se discutir ideias e construir pontos de vista sobre o 

mundo, inclusive com códigos culturais emergentes. (MACHADO, 2005, p. 154) 

De acordo com Machado (2008) o professor durante o momento aula 

(objeto), mobiliza diversos recursos materiais para: a) recriar e reelaborar as 

prescrições estabelecidas previamente, readaptando-as para a realidade de 

sua sala de aula; b) orientar o seu agir de acordo com as necessidades de 

cada momento; c) apropriar-se de artefatos necessários para seu agir e; d) 

encontrar soluções para conflitos diversos. Para a autora, o objeto aula tem “o 

objetivo de criar um meio que possibilite aos alunos a aprendizagem de um 

conjunto de conteúdos de sua disciplina e o desenvolvimento de capacidades 

específicas relacionadas a esses conteúdos” (MACHADO, 2008, p.93).  

 

6.2.1 As tentativas da professora Maria em fazer diferente sua prática 

profissional 
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Para esta pesquisa a autoconfrontação simples realizada com Maria, 

nos possibilitou um meio de contato e conhecimento sobre as experiências 

vividas pela professora, ou seja, um entendimento das diversas variáveis que 

constituem seu trabalho e de explicitar o real de sua atividade.  

Em Vieira e Faita (2003) e Pereira (2015), “a autoconfrontação simples é 

o momento da produção de um discurso que se refere às sequências filmadas, 

ao que elas mostram, sugerem ou evocam”. A utilização deste método 

proporcionou uma visão ampliada sobre a atividade docente desta professora e 

a reflexão sobre os demais dados coletados do professor Henrique. Foi 

possível observar a maneira como eles ensinam e o que eles pensam sobre 

sua prática.  

No momento aula videogravado da professora Maria, ela acaba por 

confrontar com os alunos os seus saberes docentes, em uma tentativa de 

certificar-se das ações de sua prática, até mesmo através do direcionamento 

de dinâmicas de ensino. 

 

Pesquisadora: Essas estratégias de ensino usadas na dinâmica da aula 

ajudam ou não? (autoconfrontação) 

Maria: Na confrontação eu pergunto para o aluno. Eu gosto muito de perguntar 

para o aluno. Eles não perguntam. Então por exemplo, alguém me diz aí: quais 

as palavras chaves. Pra mim essa é a hora da verdade, mais que na hora da 

prova. Porque se tem ali um ou outro que sabe, me parece que ele absorveu o 

que eu falei. E nesse momento não está valendo nota e não tá sendo avaliado. 

E a resposta dele é voluntária, responde se quiser. A maioria fica em silêncio. 

(autoconfrontação) 

 

Esses dizeres nos levam a pensar nos processos de compreensão do 

aluno. O que, de tudo que é falado é compreendido? De que maneira? O outro 

a quem a aula se dirige não é “um ser privado de palavras” (BAKHTIN, 1986) 

de ideias e experiências. A compreensão é sempre uma contestação à palavra 

do outro, produzida pelo encontro e/ou pelo confronto entre as palavras que já 

nos apropriamos.  

A Professora Maria afirma: 
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Maria: Essas aulas “ISO de Gestão da Qualidade” eram de um outro professor. 

Quando eu assumi as aulas, ele me enviou o material da disciplina que já 

estava pronto. Ele me enviou 93 slides desse conteúdo, sobre ISO. Ele pegou 

a norma e copiou todinha nos slides e era isso que iria passar aos alunos. Na 

minha concepção ele iria ler aqueles slides, apenas. Eu não faço isso! Não 

estou preparando os alunos para tirar uma certificação. Estou aqui para ensinar 

os alunos qual é o caminho, qual é o processo. Pois os alunos estão sendo 

formados para serem gestores, em um primeiro momento. Uma aluna me disse 

que estava adorando minhas aulas, porque no semestre anterior o professor só 

ficava passando slide. Ou seja, só confirmou a minha teoria, né?! Tenho a 

impressão que meus colegas vão pelo volume de conteúdo que passam aos 

alunos. 

 

Em seu real da atividade, podemos denominar o evento aula como 

sendo “um espaço complexo, contraditório, cultural, histórico, múltiplo”. Ou 

seja, uma “ação de realização – jamais totalmente previsível – que põe o 

sujeito em contato com as realidades objetivas do mundo das coisas e dos 

homens [...]” (CLOT, 2010, p. 91). 

No entanto, partindo das concepções de Clot (2010, p. 95), a atividade 

docente sempre enfrentará normas e/ou regras diversificadas entre objetos e 

tarefas. “A prescrição não é o contrário do trabalho; ela é o resultado de outras 

atividades, o resultado “esfriado” das atividades de gestão e de concepção”.  

Na situação vivida, ela é dirigida não só pelo comportamento do sujeito 

ou dirigida por meio do objeto da tarefa, mas também dirigida aos outros. [...] 

Ela é sempre resposta à atividade dos outros, eco de outras atividades (CLOT, 

2010. p. 97). 

Para Clot (2010, p. 102) “a atividade dirigida participa portanto de três 

vidas ao mesmo tempo (a do objeto, do sujeito e a dos outros), mobilizando o 

gênero de atividades adequado à situação”. 

Além disso, em uma atividade aula, o docente está envolvido em um 

“universo das atividades do outro de que participa, e todo o seu trabalho 

consiste em se dirigir nesse universo, em agir sobre suas atividades e sobre as 

atividades de outrem (CLOT, 2010, p. 101). Pela videogravação da aula da 
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professora Maria, percebe-se que os alunos não são passivos diante das 

tarefas em execução e apresentam vários elementos que interferem na 

atividade docente para uma situação adequada: alunos entrando e saindo da 

sala, o barulho das conversas paralelas, o uso de aparelhos celulares e o 

número excessivo de alunos em sala.  

Os escritos de Fontana (2001) têm contribuído para pensarmos sobre a 

realização da aula no ensino superior. Para a autora “a aula é ensaio e rito, 

preparação e entrega a um processo interativo, que acontece e se repete, 

sempre e necessariamente, entre sujeitos organizados socialmente, para 

culminar em solidão, ruminação, recolhimento e lembranças” (FONTANA, 

2001, p. 32).  

Durante a autoconfrontação com a professora Maria, fica evidente que o 

momento aula é marcado pela interação com os alunos e a preocupação em 

não somente transmitir conteúdos e mais conteúdos. A professora destaca na 

autoconfrontação que o uso de uma mesma estratégia de ensino é cansativo 

para os alunos e trás um sentimento de ineficiência para o trabalho do 

professor.    

 

Maria: Me incomoda profundamente o professor que só fala, fala e fala. Não 

deixa o aluno falar. E me incomoda profundamente o professor ficar lendo 

slides. Acho muito cansativo isso. Uma mesma estratégia é muito cansativa. Se 

uso a mesma estratégia de ensino durante a aula inteira, me sinto cansada e 

ineficiente. Me dá uma impressão de que não dei tudo o que podia ter dado 

naquela aula. Não fiz tudo o que podia ter feito. (autoconfrontação) 

 

Segundo Fontana (2001) o acontecimento aula é uma mistura de vários 

conceitos e sentidos, postos em movimento, “num jogo de desdobramentos e 

de efeitos incontroláveis e incontornáveis, ainda que a ilusão de controle 

presida a maior parte das leituras que dela se fazem” (FONTANA, 2001, p. 32).  

Nesta perspectiva, existe uma relação intrínseca entre trajetória pessoal, 

profissional e os processos formativos constituem as trajetórias de formação.  

Logo, considera-se que as trajetórias pessoais e profissionais dos 

professores constituem os modos de atuação docente em seu trabalho, 
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revelando suas concepções sobre a atividade docente. Tendo em vista que a 

construção do papel de ser professor é coletiva, ela se faz na prática de sala de 

aula e no exercício de atuação cotidiana. É uma conquista social, 

compartilhada, pois implica em trocas e representações.  

A essa troca compartilhada entre os sujeitos envolvidos no processo de 

ensino e aprendizagem, professor e alunos, bem como a construção e 

formação do docente, podemos destacar, o conceito de exotopia de Bakthin de 

que “[...] o autor deve situar-se fora de si mesmo, viver a si mesmo num plano 

diferente daquele em que vivemos efetivamente nossa vida; essa é a condição 

expressa para que ele possa complementar-se até formar um todo, graças a 

valores que são transcendentes à sua vida, vivida internamente, e que lhe 

asseguram o acabamento. Ele deve tornar-se outro relativamente a si mesmo, 

ver-se pelos olhos de outro” (BAKTHIN, 1997, p. 35). 

Desta forma, percebemos que ao longo de sua carreira no ensino 

superior, os professores estão em processo de formação e (trans) formação, 

construindo suas concepções de formação docente e da atividade pedagógica, 

refletindo sobre os processos de aprender a ser professor. 

Seria necessário repensar os processos de formação, na tentativa de 

formar um professor mais incomodado com o que está a sua volta, e que 

amplie seu olhar sobre as “novas” possibilidades de educação para além da 

universidade, não diminuindo e restringindo a sua importância, apenas 

apontando que as demandas de educação podem ser mais bem atendidas com 

a articulação entre o conteúdo programático e as experiências educacionais e 

profissionais.  

Logo, podemos considerar para a formação do docente no ensino 

superior uma relação entre a trajetória pessoal, profissional e os processos de 

formação. Para Isaia e Bolzan (2011, p.125) devemos considerar que “as 

trajetórias pessoais e profissionais são fatores definidores dos modos de 

atuação do professor, revelando suas concepções sobre o seu fazer 

pedagógico”.  

Além disso, devemos considerar importante a constituição de um 

ambiente de aprendizagem mais participativo e dialogado. Buscar a 

“redefinição dos objetivos da aula e de seu espaço, o uso de técnicas 
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participativas e variadas e a implantação de um processo de avaliação como 

feedback motivador da aprendizagem (MASETTO, 2005, p. 82).  

A clínica da atividade, através da autoconfrontação, proporcionou uma 

visão mais ampla sobre a prática pedagógica dos professores participantes e a 

reflexão a cerca de suas atividades. Foi possível observar o modo como os 

professores ensinam e o que eles pensam sobre sua prática docente. Desejou-

se, a partir das informações obtidas, estabelecer relação das possíveis 

deficiências ali encontradas com a ausência de formação pedagógica deste 

professor.  

 

6.3 UM OUTRO (ALUNO) QUE CONSTITUI A ATIVIDADE DOCENTE - DAS 

CONDIÇÕES DE TRABALHO DO PROFESSOR  

 

Nas discussões e reflexões acerca da aula no ensino superior, Isaia e 

Bolzan (2011, p. 05) afirmam que “a maneira como os professores processam 

as informações e como percebem as formas de intervenção didática, como 

marco de referência para sua prática, construindo seu conhecimento 

pedagógico de forma compartilhada”, auxilia o entendimento em relação às 

interrupções e da interferência das regras institucionais, como por exemplo o 

tempo de cada aula, a transmissão de recados aos alunos, o entra e sai dos 

alunos em sala. E, continuam os autores, afirmando que “compreender o 

processo de construção de conhecimento pedagógico compartilhado é tão 

fundamental, quanto compreender o aprender a aprender” (ISAIA E BOLZAN, 

2011, p. 05). 

As instituições de ensino têm sua própria maneira e formas de 

compreender e controlar as atividades de ensino, através de um conjunto de 

procedimentos básicos, identificados através das regras educacionais. Para 

Isaia e Bolzan (2011, p. 05) “essas regras representam o conjunto de 

convenções acadêmicas e envolvem a normatização do conhecimento 

científico, através da definição da rotina das aulas/procedimentos, da 

organização da sala de aula, da listagem de conteúdos, dos tipos de avaliação, 

compondo o processo de formação”. 



64 

 

A interrupção das aulas é uma realidade em todos os níveis de ensino, 

principalmente no ensino superior, em que todos os alunos já fazem uso de 

diversas tecnologias de informação (aparelhos celulares e notebooks, por 

exemplo) e aproveitam dos novos recursos e ferramentas para conversarem 

entre si e deixarem o ensino e a aprendizagem de lado, demonstrando total 

desinteresse pelas aulas e manifestando comportamentos inadequados e 

conversas paralelas, agora via whatsapp.  Como consequência, os alunos não 

conseguem se organizar para as atividades propostas e estipuladas pelo 

professor.  

O número excessivo de alunos em sala acentua o barulho e a 

inquietação destes em sala, limita o trabalho docente às aulas mais expositivas 

e teóricas com a utilização de estratégias de ensino tradicionais e muito 

comuns, além de gerar uma sobrecarga de trabalho ao professor.  

 

Maria: Mas vou te dizer, o que me incomoda mesmo é a quantidade excessiva 

de alunos dentro da sala. É o que me incomoda mais. (entrevista narrativa) 

 

Pesquisadora: São dois períodos juntos, ou a turma é grande mesmo? 

(autoconfrontação) 

Maria: Eles juntaram três salas e ratearam em duas. Então cada sala ficou com 

uma média de 80 alunos.  Isso dificulta muito nosso trabalho.  E aí também 

gerou uma situação conflituosa, porque eles tinham grupos e amigos em outra 

sala que foram separados em decorrência disso e isso criou uma situação de 

desconforto enorme pra gente trabalhar. (autoconfrontação) 

 

Em parte, essa situação revela a precariedade do ensino superior em 

que pontos relevantes da atividade docente são colocados à margem de todo o 

processo de ensino, não sendo evidenciados nas políticas públicas e nas 

estratégias e concorrências de mercado das Instituições de Ensino. Isaía e 

Bolzan afirmam que o ensino se faz, em parte por um conjunto de regras 

instituídas, mas, suas observações apontam para um “novo” (nesse caso, o 

apelo da tecnologia e da informatização) que quebra essas regras e as 

reconstrói.  
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Devemos considerar o trabalho do professor como sendo uma atividade 

de desenvolvimento e de possibilidades de criar e recriar os processos de 

ensino e formação. Segundo Machado (2008, p. 11-12), em seu trabalho o 

professor: 

- reelabora continuamente as prescrições, mesmo antes de entrar em 
sala de aula, readaptando-as de acordo com sua situação, com as 
reações, interesses, motivações, objetivos e capacidades de seus 
alunos, de acordo com seus próprios objetivos, interesses, 
capacidades e recursos (corporais, sociais, institucionais, cognitivos, 
materiais, afetivos etc.), de acordo com as representações que 
mantêm sobre os “outros” interiorizados e sobre os critérios de 
avaliação que esses utilizam em relação a seu agir; 
- escolhe, mantêm ou reorienta o seu agir de acordo com as 
necessidades de cada momento; 
- apropria-se de artefatos, transformando-os em instrumentos por si e 
para si, quando os considera úteis e necessários para seu agir; 
- seleciona instrumentos adequados a cada situação; 
- serve-se de modelos do agir socio-historicamente construídos por 
seu coletivo de trabalho; 
- enfrenta conflitos dos mais diversos, resolvendo-os ou não, de 
acordo com o que pode se desenvolver ou pode entrar em crise, em 
fadiga e estresse, sobretudo quando não encontra suporte do coletivo 
de trabalho ou da instituição para que possa superar esses conflitos 
(MACHADO, 2008, p. 11-12). 

 

Dentro dessa perspectiva, quais seriam as estratégias mais adequadas 

para ensinar? Qual a concepção de avaliação no ensino superior? Será que a 

avaliação está sendo mais um momento punitivo do que para a verificação de 

aprendizagem? Qual o conteúdo e o formato mais apropriado para ser 

avaliado? Como o professor escolhe o conteúdo a ser cobrado em uma 

avaliação? 

Tendo em vista as questões colocadas, bem como a organização do 

trabalho docente no ensino superior, torna-se relevante pensar e discutir as 

condições de trabalho do professor com os alunos e demais elementos 

constituintes desse processo. Para tanto, vale destacar que essas condições 

influenciam diretamente a atividade docente.  

Visto isso nas narrativas apresentadas pelos professores pesquisados, as 

questões que envolvem as condições de trabalho dos professores que labutam 

atuam nas IES precisam ser colocadas, enfrentadas e discutidas pelos próprios 

docentes e por suas instituições. Para os professores, a docência pode 

constituir-se em um espaço para além da dimensão técnica e profissional, 

sendo perpassada não só por conhecimentos, mas também por relações 
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interpessoais e vivências de cunho afetivo, valorativo, ético e de excelentes 

condições de trabalho. 

A filmagem da aula da professora Maria mostra alunos entrando e 

saindo da sala em vários momentos da aula e a professora comenta sobre as 

dificuldades em lidar com essa questão. A exposição do conteúdo é 

prejudicada pelo entra e sai dos alunos e por outro lado a professora revela 

uma dificuldade em cobrar dos alunos que seja de outro modo.  

É preciso ressaltar que chama a atenção na filmagem da aula do 

professor Henrique, a postura dos alunos frente à exposição do conteúdo. 

Observamos que o professor não se incomoda com os alunos acessando redes 

sociais e sites diversos que não estão relacionados ao conteúdo, manipulando 

aparelhos celulares e em conversas paralelas. Parece-nos que, para o 

professor Henrique, se o aluno está ou não prestando a atenção em sua 

exposição, tanto faz. Para ele, o aluno é responsável pela sua aprendizagem e 

se não prioriza a ajuda dele, o problema deixa ser do professor. Fica nas mãos 

do aluno a responsabilidade de aprender e construir seu conhecimento, ou algo 

do gênero.  

Essa postura dos alunos e dos professores dá indícios do gênero de 

atividade6 de Clot (2007) em funcionamento que “aceita” essas condições. 

Nesse caso a aula tem início previsto às 20h40 e somente foi efetivada a partir 

das 21h, com o término previsto para às 22h20 mas que foi encerrada às 22h 

com a saída dos alunos. Isso também ocorreu na aula filmada do professor 

Henrique em que o tempo de aula estava previsto das 19h às 22h40 e 

aconteceu apenas das 19h30 às 20h20. 

Há uma prescrição oficial que indica o tempo que a aula deve durar, os 

alunos têm os horários e a administração “cobra” que o horário seja cumprido. 

No entanto, na prática as duas aulas muito comumente transformam-se em 

uma apenas. Algo que é “aceito” implicitamente por alunos e professores.  

Isso evidencia o distanciamento da aula prescrita e da aula realizada 

(CLOT, 2007) porque nem sempre o que está planejado pelo professor 

acontece na realidade sala, em função das necessidades e características do 

                                                      
6
 Conceito de gênero da atividade em CLOT, Yves. A função psicológica do trabalho. 2. ed. 

Petrópolis: Vozes, 2007. 
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contexto em si. Desse modo, o professor não consegue atender o proposto e 

se vê obrigado a repensar e reorganizar seu trabalho o tempo todo. 

Seguindo essa linha de argumentação, notamos que embora a quebra 

da regra e do planejamento pareça ruim, é o encontro com do professor com a 

realidade, com os alunos, com o inédito, com a aula como acontecimento, que 

prevalece ao final de todo o processo. Como afirma Fontana (2001, p. 32), a 

aula é preparada e entregue a um processo de troca e interação que se repte 

entre os sujeitos professor e aluno para culminar em um acontecimento.  

Clot (2010) se apropria das concepções de atividades prescritas e 

atividade real para acrescentar o real da atividade. Argumenta que o real da 

atividade vai além do que foi realizado. Fazem parte da atividade, pois 

interferem no que foi realmente realizado, aquilo que não se fez, “o que não se 

pode fazer, o que se tentou fazer sem conseguir, o que se teria querido ou 

podido fazer, o que se pensou ou o que se sonhou poder fazer, o que se fez 

para não fazer aquilo que seria preciso fazer ou o que foi feito sem o querer ou 

sem necessidade”, pois interferem no que foi realmente realizado, portanto no 

que foi efetivamente feito.  

Uma vez que o professor é pleno de possibilidades não realizadas, 

mesmo que haja engajamento, ele pode não perceber ou não tomar 

consciência da necessidade de adaptação de sua ação a novas circunstâncias, 

o que pode fazer com que ela se repita praticamente ao idêntico e se torne, 

com isso inadequada. 

 

6.3.1 As reações dos alunos à prática profissional da professora Maria 

 

Seguindo na análise da autoconfrontação da professora Maria, a 

pesquisadora aponta para a entrada e saída dos alunos, mas a professora 

atenta-se para o uso dos celulares. E essa temática é retomada no decorrer da 

conversa. Nota-se que a professora, em um primeiro momento, se sente 

incomodada com tal situação. No entanto, sobressai a insatisfação da 

professora em ter que retomar o conteúdo e ainda receber críticas dos alunos 

participantes que permanecem em sala.  
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Pesquisadora: Isso te incomoda (mostrei os alunos entrando e saindo da sala) 

(autoconfrontação) 

Maria: Muito, olha os celulares no whatsapp. Ela me incomoda porque às 

vezes você já fez uma introdução, você já deu um início ao um determinando 

assunto e o aluno que está entrando agora ele vem e te faz perguntas. Ontem 

eu tive que responder três vezes a mesma pergunta.  Porque assim, eles vão 

chegando à prestação e aí eles pegam pela metade e aí eles querem entender, 

e aí?? E aí que eu tenho que ficar retornando. Eu percebo que isso irrita os 

alunos que já estavam inclusive. Isso me incomoda muito porque a gente 

recebe críticas dos alunos que estão assistindo. (autoconfrontação) 

Pesquisadora: Você já tentou fazer alguma coisa para mudar isso? 

(autoconfrontação) 

Maria: Como é universidade eles têm teoricamente esse direito. Inclusive eles 

dizem pra gente “eu estou pagando, eu assisto a hora que eu quiser e se eu 

quiser”. O intervalo que seria de 15 minutos passa a ser de meia hora. Tenho 

amigos que fazem chamada para o 1º horário e chamada para o 2º horário, na 

tentativa de evitar isso, mas a sala tem 80 alunos, se eu for fazer chamada 

duas vezes, o tempo que eu perco controlando isso, é um tempo precioso que 

eu tenho para dar aula. (autoconfrontação) 

 

Essa é uma realidade em todos os níveis de ensino, principalmente no 

ensino superior, em que todos os alunos já fazem uso dessa tecnologia 

(aparelhos celulares e notebooks) e aproveitam dos novos recursos e 

ferramentas para conversarem entre si e deixarem o ensino e a aprendizagem 

de lado, demonstrando desinteresse pelas aulas e manifestando 

comportamentos inadequados e conversas paralelas, agora via whatsapp.  

Como consequência, os alunos não conseguem se organizar para as 

atividades propostas e estipuladas pelo professor. 

Integrando-se às condições do trabalho docente e às atividades 

desenvolvidas pelo professor em sala de aula, um ponto observado e discutido 

com a professora pesquisada foram as estratégias para chamar a atenção dos 

alunos. É preciso ressaltar que, no processo de ensino, o professor é o 

detentor do saber fazer docente e deve se colocar como alguém que também 
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aprende com seus alunos. Além disso, essa proposição pode refletir nas 

formas de intervenção pedagógica do professor e “sinalizar a maneira como 

eles processam as informações e como percebem as formas de interferência 

didática” (ISAIA E BOLZAN, 2011, p. 04). 

 

Pesquisadora: Esse barulho te incomoda? (autoconfrontação) 

Maria: O barulho me incomoda. Incomoda bastante, eu não sei se vai aparecer 

aí eu dando uns “tapas” . Aí... (risos)...  (autoconfrontação) 

Pesquisadora: Esse tapa é só por conta do silêncio? (autoconfrontação) 

Maria: Do silêncio. Eu dou um tapa sempre por causa do silêncio. Agora foi um 

tapinha né. Quando o barulho está muito eu esmurro a lousa. Eles ficam 

quietos por alguns instantes. (autoconfrontação) 

Pesquisadora: É uma estratégia para obter atenção? (autoconfrontação) 

Maria: Sim, para obter atenção dos alunos. (autoconfrontação) 

 

O que leva uma professora no ensino superior a bater e esmurrar a 

lousa para chamar atenção? Não haveria outras estratégias? Por que a 

escolha dessa estratégia? Teria relação com suas experiências e trajetória de 

formação? Qual a motivação e interesse desses alunos para com a formação 

superior? Será que a agitação dos alunos tem a ver com a dinâmica expositiva 

da aula? 

Nas filmagens, a professora, ao fazer uso da apresentação de slides e o 

quadro branco, faz menção que o conteúdo apresentado será avaliado em um 

momento “prova”. Para ela o aluno apenas copia e cola na avaliação o que 

está descrito no material apresentado e repassam para os colegas através de 

mensagens dos celulares. 

 

Pesquisadora: A maioria dos alunos replicam o conteúdo dos slides na prova? 

(autoconfrontação) 

Maria: A maioria, inclusive pelo celular através de mensagens. Uma outra 

estratégia que adotei é aplicar questões da atualidade que envolvem a minha 

disciplina e faço outras perguntas sobre o assunto e muitos não conseguem 

responder. Ontem nessa sala eu fiz exatamente isso. Peguei três questões do 
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Enade voltadas sobre esse assunto de normas e padrões e duas questões de 

atualidades sobre uma pesquisa que o INMETRO fez no programa Fantástico e 

apliquei para os alunos, somente alguns alunos conseguem responder. Alguns 

nem tentam responder. Outros conseguem. Nas minhas avaliações pelo menos 

uma questão é nesse formato. Porque se for apenas perguntas e respostas 

ficam muito fácil para eles. Eles querem que os professores formulem 10 

questões diferentes em 10 provas diferentes. (autoconfrontação) 

Pesquisadora: Eles quem? (autoconfrontação) 

Maria: A direção e Coordenação. Eu tenho oitenta alunos e leciono nove 

disciplinas. Não tenho tempo para fazer isso. E nem faria com qualidade esse 

tanto de provas. Acho melhor fazer uma única prova pensando muito bem em 

cada aspecto do que fazer quatro provinhas meia boca diferentes. 

(autoconfrontação) 

Pesquisadora: Provas diferentes para evitar a cola? (autoconfrontação) 

Maria: Isso. Mas eu acho que a cola não vai fazer o aprendizado na verdade.  

(autoconfrontação) 

 

Em outro instante de tempo da autoconfrontação, a professora retoma o 

tema “cair na prova” a partir da filmagem que a mostra se dirigindo ao quadro 

branco para rascunhar tópicos do conteúdo da aula. Priorizaremos aqui, 

apenas a discussão de avaliação sob a perspectiva de estratégia de ensino da 

professora.  

 

Pesquisadora: Por que você foi para o quadro? (autoconfrontação) 

Maria: Eu gosto que eles anotem. Olha eles abrindo os cadernos. 

(autoconfrontação) 

Pesquisadora: Por que essa é uma palavrinha mágica? (autoconfrontação) 

Maria: Porque assim, eles só valorizam a informação que você está passando 

se você disser a palavra mágica: “vai cair na prova”. Eu adoro fazer perguntas 

para eles. E eles me respondem. Eu anoto no quadro e digo: tenham no 

caderno. Muitas vezes a mesma pergunta que eu faço em sala eu faço na 

prova. Quem tem essa informação consegue me responder. Quem não tem, 
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não consegue me responder. Porque vai ficar procurando nos slides e não vai 

achar. (autoconfrontação) 

 

Qual a concepção de avaliação no ensino superior? Será que a 

avaliação está sendo mais um momento punitivo que ara a verificação de 

aprendizagem? Qual o conteúdo e o formato mais apropriado para ser 

avaliado? Como o professor escolhe o conteúdo a ser cobrado em uma 

avaliação? 

Muitas são as discussões sobre a avaliação no ensino superior e sobre 

qual seria sua melhor formatação, mas a realidade da sala de aula é outra. 

Como é apresentada nos dados dessa pesquisa, a avaliação ainda é tratada 

como uma punição ou forma de mostrar a autoridade do professor e para 

manter a atenção dos alunos em sala. 

 

6.4 REFLEXÕES POSSÍVEIS 

 

As trajetórias de formação e as atividades realizadas pelos professores 

sujeitos dessa pesquisa indicam que seu trabalho é formado pela ação de 

ensinar, ou seja, pelas atividades e/ou atos realizados pelo professor e pelos 

seus objetivos, considerando as condições reais do processo de apropriação 

do conhecimento pelo aluno e pela sua conscientização.  

As entrevistas narrativas e a autoconfrontação evidenciam que os 

professores vão construindo suas concepções de docência, e que estas 

refletem os processos de aprender a ser professor. Os dados mostram que 

além das concepções sobre a docência, as condições concretas de trabalho e 

as relações de interação com os alunos também afetam aquilo que é realizado 

pelos professores. Ou seja, não existe uma fórmula ou maneira única de 

aprender a profissão docente.  

 

Maria: No início, as conversas paralelas e a desatenção dos alunos me 

incomodavam muito. Poxa, eu estou aqui e eles não estão prestando atenção, 

né?! Mas agora, estou contaminada com o pensamento: Olha ele está me 
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pagando para fazer isso por ele. Eu estou aqui fazendo e se ele não quiser 

aproveitar, ele pode dormir, ficar no facebook. 

 

A partir das entrevistas narrativas e da autoconfrontação, observa-se 

que a presença do outro sujeito na atividade docente pode incomodar ou 

influenciar toda a dinâmica de trabalho do professor. Uma vez que os 

professores se sentem incomodados com as interferências significa que estas 

estão afetando seu desempenho, mas não provocam nenhuma reação.  

Este outro sujeito participa ativamente das atividades do professor e se 

mostra relevante quando na fala da professora Maria ela sugere que os alunos 

também sejam videogravados e autoconfrontados para uma comparação entre 

as percepções do professor e dos alunos. Para o professor Henrique, a postura 

dos alunos durante a aula não é relevante. Ele dá sequência à aula mesmo os 

alunos estando dispersos nos computadores em sites e aplicativos 

completamente diferentes do proposto no conteúdo. 

De modo geral, podemos relacionar essa postura dos professores 

pesquisados ao aporte teórico da ergonomia7 da atividade de Clot (2006) e 

Machado (2007) em que a atividade docente é considerada como transpessoal, 

“no sentido de que também é guiada por modelos do agir8 específicos de cada 

ofício, sócio-historicamente constituídos pelos coletivos de trabalho;    

Sintetizando as posições apresentadas ao longo do trabalho, pode-se 

considerar a definição de clínica da atividade de Clot para identificar as 

características do trabalho docente, com o foco no desenvolvimento individual 

e coletivo dos envolvidos. E, além disso, que a atividade docente, quando 

dirigida pelo professor para seu objeto (alunos) e para a atividade dos outros 

(IES, alunos,...) sofre a mediação e influência do conceito de gênero.  Desta 

forma, faz-se necessário definir a dimensão da atividade através de gênero, 

como um corpo intermediário entre os sujeitos e o objeto de trabalho. Um 

gênero sempre é vinculado entre os participantes de uma situação, 

conhecedores capazes de avaliar e compreendê-la do mesmo modo. O gênero 

é, portanto, a mediação pela qual o sujeito age sobre o objeto na atividade, e 

                                                      
7
 Para ampliar a compreensão sobre este conceito sugerimos a leitura do livro A Função 

Psicológica do Trabalho, 2ª ed. Editora Vozes, Ano 2007. 
8
 Para Clot (2006), “gêneros de atividade”. 
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se organiza com as normatizações das organizações além de estar sujeito às 

imposições da realidade que o cerca.  

 

Pesquisadora: Por que você se sente ineficiente? (autoconfrontação) 

Maria: Eu não fiz isso agora. Olhando para o passado, vejo aulas ruins que eu 

dei, mas não tinha consciência que estava fazendo errado. Tive essa 

consciência depois que ingressei no mestrado e comecei a estudar um 

pouquinho sobre a formação de professores e, entender por exemplo a questão 

da racionalidade técnica e da reprodução. Comecei a refletir um pouco mais 

sobre  a minha prática e entendi que fazia isso de forma inconsciente. Além de 

refletir mais, passei a me cobrar mais. Será que deu certo? Será que os alunos 

aprenderam com essa aula? E aí para verificar se a aula foi boa ou não, chego 

na próxima aula e pergunto, por exemplo, se alguém lembrou de mim no final 

de semana? Aí um aluno levanta o braço e diz que sim porque assistiu uma 

reportagem no Fantástico que dizia tudo o que eu passei em sala. 

(autoconfrontação) 

 

Tendo em vista a constatação de que o trabalho docente no ensino 

superior é construído pelos professores, ao longo de seu exercício, percebe-se 

que a sua constituição envolve a ação de vários sujeitos (professores, 

profissionais da gestão escolar, pais e sociedade) que agem sobre objetos que 

proporcionam o desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos, orientados por 

um projeto de ensino que lhe é prescrito por diferentes instâncias externas.   

Em acordo com a perspectiva de Machado (2008, p.11), para 

compreender uma atividade de trabalho, faz-se necessário compreender a 

relação entre o que é prescrito e o que é efetivamente realizado pelos 

trabalhadores. No ensino superior, a preocupação que destacamos está no 

próprio ensino, para que o professor não fique apenas na transmissão de 

informações e experiências a partir de atividades profissionais, esperando que 

o aluno as retenha e reproduza.  

Além disso, constatamos que a atividade docente se constitui a partir da 

experiência anterior no mercado de trabalho, das cobranças e prescrições das 

instituições de ensino e do Ministério da Educação, das (re)ações dos alunos 
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frente ao conteúdo exposto e das condições concretas de realização do 

trabalho. Sendo, todos estes pontos entrelaçados e com a análise crítica de 

contratempos e conflitos, a constituição e concepção da atividade pedagógica e 

da formação docente.  

Desse modo, refletir sobre o trabalho docente no ensino superior parece 

ser um dos pontos de partida para ampliar os conhecimentos sobre a atividade 

docente profissional, suas especificidades e dificuldades, bem como encontrar 

pistas para o desenvolvimento dessa atividade, uma realidade que merece ser 

estudada de perto, sobretudo a partir da clínica da atividade, uma proposta 

metodológica que contribui para olhar para o que ocorre concretamente na sala 

de aula, em um contexto específico de trabalho. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O desejo de analisar a atividade de professores e como esta se constitui 

se deu a partir do meu memorial de formação e nos momentos de avaliação da 

minha trajetória e experiência docente, ao tomar consciência de que muito dos 

pontos que me incomodavam também poderiam ser observados e 

questionados por outros colegas de profissão.  

Ao considerarmos o memorial de formação, observamos que minha 

própria trajetória se relaciona com a da vivência dos professores participantes 

da pesquisa, principalmente no que se refere à constituição da aula e das 

condições de trabalho docente. Isto se confirma em vários trechos da análise 

dos dados, o que destacou ainda mais as questões a respeito da prática 

docente, do dia a dia na sala de aula e de como o professor ensina: Como o 

professor bacharel aprende a dar aula no ensino superior? Em que se baseiam 

as ações do professor bacharel no ensino superior? De que modo a formação, 

sua trajetória pessoal e as condições concretas de trabalho, afetam sua prática 

pedagógica?  

A partir das questões de pesquisa apresentadas, que se mostraram 

evidentes nas discussões apresentadas na análise dos dados, pudemos 

observar que ao longo das trajetórias de formação, os professores constroem 

suas concepções de docência e estas constituem os processos de aprender a 

ser professor. Assim, não é possível construir o processo de aprender a ser 

professor apenas através da formação acadêmica. É preciso se relacionar com 

os outros sujeitos do objeto na atividade. 

Os dados coletados trazem informações relevantes para o entendimento 

do trabalho do professor e de como ele se relaciona com a história de práticas 

constituídas ao longo da história dessa atividade e de que modo a formação, 

sua trajetória pessoal e as condições concretas de trabalham afetam sua 

prática pedagógica. O professor é constituído de diversas variáveis diretas ou 

indiretas que se relacionam em um meio coletivo e social, em interação com 

diferentes outros, servindo-se de artefatos (MACHADO, 2008).   
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Pode-se considerar que a experiência adquirida pelos professores sobre 

o ensino na sala de aula também é uma repetição de acontecimentos 

relacionados, ou a repetição de determinadas ações com determinados fins, 

que são frutos dos condicionantes práticos oriundos da natureza prática do ato 

de ensinar. O que os docentes pensam sobre essa prática de certa forma está 

relacionado com suas experiências e formação profissional. 

Sintetizando as referências apontadas e os dados apresentados, pode-

se dizer que os professores são formados e (trans)formados no decorrer de 

suas trajetórias e demandas de suas atividades docentes. São sujeitos e atores 

ativos nesse processo. Acredita-se que a pesquisa possa contribuir para 

ampliar os conhecimentos sobre a atividade docente profissional, suas 

especificidades e dificuldades, bem como encontrar pistas para o 

desenvolvimento dessa atividade, uma realidade que merece ser estudada de 

perto, sobretudo a partir da clínica da atividade, proposta metodológica que 

contribui para olhar para o que ocorre concretamente da sala de aula, em um 

contexto específico de trabalho.  

Nessa pesquisa, a combinação das duas propostas metodológicas, 

narrativas docentes (Passeggi, 2010) e clínica da atividade (Clot, 2010 e Faita 

citado por Machado 2004), fez-se importante para compreender a história 

pessoal dos professores participantes e como esta afeta a constituição da 

prática docente, visando a desnaturalizar gestos e atitudes que se repetem, 

contribuindo para sua formação.  

As trajetórias de formação dos professores pesquisados comprovam 

que, ao longo de sua história os sujeitos vão se constituindo como docentes e 

aprendendo a ser professor. Pensando nos porquês das atitudes da atividade 

docente, diz-se que o exercício do trabalho de professor é um espaço de 

formação, é nele que os saberes práticos podem ser constituídos e o 

desenvolvimento da compreensão pelo próprio sujeito, que ao narrar a própria 

história torna-se outro de si mesmo. E que, não existe uma fórmula única para 

aprender a ser professor.  

Observando a minha prática durante a pesquisa, percebi que também 

me transformava, criando e (re)criando os espaços de aprendizagem e 

transformando os processos de ensino. Comecei a estabelecer um processo de 
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reflexão e tomada de consciência acerca das estratégias de ensino, das formas 

de avaliação e dos recursos a serem utilizados em sala de aula.  

Do momento de reflexão da minha trajetória de formação com a dos 

professores entrevistados, faz-se importante buscar uma formação continuada 

para a prática docente. E, a partir da clínica da atividade, despertar a 

percepção sobre o poder de agir dos professores.  

Assim, cumprimos com os objetivos estabelecidos para este estudo, mas 

esta pesquisa levanta uma séria de outros questionamentos para futuros 

projetos a cerca da formação de professores no ensino superior. 
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