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Resumo 
Esta investigação é resultante da experiência na disciplina de Estágio de Docência no 
Ensino superior. O objetivo dessa pesquisa é refletir a prática escolar docente da 
Educação Básica, relacionando-a com as tendências pedagógicas adotadas pelos 
professores. Trata-se de um recorte da análise em andamento de questionários 
aplicados pelos alunos de uma turma de 1º ano do Curso de Pedagogia da 
Universidade Estadual de Londrina a professores da Educação Básica, desde a 
Educação Infantil até os Anos Finais. Percebe-se que muitas práticas docentes, 
principalmente da Educação Básica, estão desvinculadas de uma base teórica que as 
fundamente, tornando a ação docente frágil no que concerne ao aprofundamento do 
conteúdo científico e a realização do processo ensino e aprendizagem, pois se 
baseiam em ações repetitivas e rotineiras, por isso a necessidade de investigações 
nesse campo da Educação, para que se promovam melhorias na formação docente. 
A pesquisa descritiva qualitativa utilizou o instrumento questionário para coleta de 
dados e a análise dos dados teve como base teórica o Materialismo Histórico e 
Dialético. Como resultado, temos percebido respostas generalizadas, sem 
aprofundamento teórico, que denotam a necessidade de, nos cursos de licenciatura, 
a ênfase da explanação das tendências pedagógicas e suas implicações na prática 
do professor em sala de aula. 
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Introdução 

 

Muitas são as contribuições à discussão da formação docente no 

ensino superior nas últimas décadas. A temática vem se ampliando à medida que se 

concretiza a importância da formação docente para a melhoria da educação. No 

entanto, pesquisas como de Saviani (2009), Gatti (2010), Martins (2010) apontam que 

existem muitos desafios na docência que englobam as diretrizes oficiais da profissão, 

assim como o campo teórico e metodológico adotado por esses profissionais.  

Com o objetivo de compreender o cenário da formação docente, a 

pesquisa resulta como fruto das experiências vivenciadas durante o Estágio de 
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Docência realizado no Ensino Superior em uma turma de 1º ano do Curso de 

Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina (UEL), que contribuiu com reflexões 

sobre como são pensadas e planejadas as ações/atividades no Ensino Superior, bem 

como perceber o cenário de atuação na qual estão os professores da Educação 

Básica e as possíveis consequências para o processo de ensino e aprendizagem. 

Para a análise do cenário de formação e práticas docentes, a 

pesquisa buscou nos autores que se identificam com o Materialismo Histórico e 

Dialético, dentre eles: Marx (1978), ao considerar essencial a educação para que 

ocorra a superação da exploração do trabalho em sua obra O Capital;  Vigotski (2010) 

em Formação  social da mente, ao enfatizar a necessidade do ensino significativo ao 

aluno como forma de desenvolvimento do psiquismo;  Duarte (2001) em As 

pedagogias do aprender a aprender e algumas ilusões da assim chamada sociedade 

do conhecimento que discute as preocupações com as metodologias docentes 

atreladas somente à realização da prática e a subsequente desconsideração da teoria, 

que tornam os fazeres docentes “vazios” em conteúdo. 

Os autores básicos para a pesquisa abrangem os estudos de Saviani 

(2008; 2009) Formação de professores: aspectos históricos e teóricos do problema no 

contexto brasileiro que discute a formação fragmentada do Ensino Superior que ora 

enfatiza a preocupação pela prática e ora pela teoria; e na obra Pedagogia histórico-

crítica: primeiras aproximações que perfaz historicamente a construção de uma 

pedagogia de cunho crítico, encaminhando o trabalho pedagógico em sala de aula, 

desde a formação adequada do professor como aquele que possui o domínio do 

conhecimento, e do aluno como aquele que necessita de orientação para o 

desenvolvimento do conhecimento, sendo esse caminho permeado  na passagem do 

concreto ao concreto pensado. Para a pesquisa, ainda serão considerados os 

estudiosos Libâneo (2009), e os estudos de Gatti (2010) Formação de professores no 

Brasil, que analisa o perfil de formação dos professores com ênfase na análise dos 

currículos do ensino superior. Os pensamentos desses estudiosos constituem a 

referência para a análise das respostas dos docentes. 

Durante o estágio o objetivo foi desenvolver por meio de 

ações/atividades o pensamento crítico diante das discussões a partir de textos que 

refletem a didática do professor, tendo como objetivos específicos: proporcionar a 

reflexão do trabalho realizado em sala de aula e investigar qual é o perfil de 
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professores em níveis diferentes da Educação Básica. Para tanto, a pesquisa 

objetivou conhecer as tendências pedagógicas dos docentes na Educação Básica, 

bem como relacionar os posicionamentos dos educadores às práticas educacionais 

desenvolvidas em sala de aula. 

 

Metodologia  
 

O Estágio de Docência no Ensino Superior foi realizado na 

Universidade Estadual de Londrina, com uma turma do 1º ano do Curso de Pedagogia 

Matutino.  Consistiu na observação e participação nas aulas de Didática, com carga 

horária de 30 horas que foram divididas em 7 encontros. 

 

O estágio Supervisionado caracteriza-se como um momento 
fundamental, pois permite aos futuros professores a interação com o 
seu futuro campo de atuação, ou seja, a escola e a sala de aula. A 
vivência nas diferentes situações de ensino-aprendizagem e a 
apreensão das dinâmicas de interação entre os elementos que 
compõem a prática pedagógica podem favorecer a formação do 
professor. O Estágio Supervisionado, entretanto, irá iniciar a 
preparação do futuro professor para o exercício da atividade docente, 
conforme a maneira como for organizado e a dinâmica que lhe for 
atribuída pelos professores e supervisores de estágio. (OLIVEIRA, 
2005, p.28) 

 

Dentre as diversas propostas, foi proposto aos alunos do 1º ano que 

saíssem a campo com um questionário com 5 questões abertas a ser respondido por 

professores da Educação Básica, contendo perguntas acerca de formação e atuação 

nos níveis: Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Anos Finais do 

Ensino Fundamental e Ensino Médio; bem como o que eles entendem por ensinar, o 

que é importante na relação professor-aluno e qual tendência pedagógica adotam em 

sala. 

Para isso os alunos foram até as escolas que se distribuíam pelo 

município na região norte do Paraná, entregaram os questionários aos professores e 

observaram suas aulas, a fim de encontrar na prática uma das tendências 

pedagógicas que estudaram em sala, na disciplina de Didática. Os estudantes que 

foram para as instituições de ensino, observaram as aulas e coletaram dados de 105 

professores, sendo 31 professores da Educação Infantil, 31 dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, 14 professores dos anos finais do Ensino Fundamental e 29 do 
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Ensino Médio.  Após todo esse percurso a campo, retornaram para a sala de aula na 

Universidade, onde foi realizado um debate, para que pensassem quais as tendências 

pedagógicas eram mais utilizadas em cada nível da Educação Básica, já nesse 

momento foi possível aos alunos, às estagiárias e à docente da disciplina perceberem 

uma certa dicotomia entre o que foi afirmado pelos professores no questionário e o 

que foi observado pelos alunos nas aulas dos docentes participantes da pesquisa.  

Ao final do debate, para produzir um trabalho acerca do estágio de 

docência no Ensino Superior, as pesquisadoras realizaram as análises desses 

questionários respondidos pelos professores da Educação Básica tendo como 

parâmetro os estudos de autores que baseiam-se no aporte filosófico do Materialismo 

Histórico e Dialético. 

 

Resultados e Discussão  

 

Trata-se de uma pesquisa em andamento, porém já observamos que 

alguns discursos se repetem nos questionários, como: “Ensinar é transferir 

conhecimento…” ou “Na relação professor-aluno é fundamental o afeto…”, ou 

também, “Na relação professor-aluno é fundamental o respeito…” trechos que 

merecem uma atenção, pois nos dá condições para pensar que se tratam de 

respostas mecanizadas, que se repetem, sem realmente ter um pensamento crítico e  

reflexivo acerca do trabalho que desenvolvem nas instituições de ensino. Importante 

apresentar que dos professores de Educação Infantil e Anos Iniciais e Finais do 

Ensino Fundamental, a maioria possui formação em Pedagogia; os professores dos 

Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, possuem licenciatura na 

disciplina que lecionam. 

Quanto às tendências pedagógicas notamos algumas falas confusas, 

misturando tendências, o que corrobora com Libâneo, quando diz que “uma boa parte 

dos professores, [...] baseia sua prática em prescrições pedagógicas que viraram 

senso comum, incorporadas quando de sua passagem pela escola ou transmitidas de 

colegas mais velhos” (LIBÂNEO, 1985, p. 19). Porém, apesar dessa confusão, temos 

visto que a tendência pedagógica mais presente nas afirmações dos professores é a 

tradicional, alguns ainda dizem tentar utilizar outras tendências, ou ainda, “tendências 

diversificadas”, porém, devido ao grande número de alunos por turma, ou pela 

indisciplina, acabam “caindo no tradicional”, o que denota que nesse processo de 
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realização das práticas de sala de aula, “os aspectos ideológicos e culturais, bem 

como os socioeconômicos e políticos, moldam as questões educacionais que 

encontram sua viabilização, de maneira singular, nas instituições escolares” 

(MIGUEL, 2007, p. 76). Nos relatos dos professores é possível notar também que as 

práticas se baseiam mais na pedagogia tradicional. Existe o discurso da tendência 

crítica, ou ainda renovada, libertária, mas a prática descrita pelo docente não condiz 

com a tendência adotada.  

Com relação à formação docente, o desencontro entre a tendência 

pedagógica descrita pelo docente com o sentido que possui o ensino para esse 

professor e a relação considerada com o discente demonstram contradições que 

demonstram desconhecimento da tendência pedagógica. Para Saviani (2009) a 

formação docente necessita rever alguns posicionamentos, tais como a dissociação 

entre conteúdo e forma, pois para o filósofo “Tudo indica que na raiz desse dilema 

está a dissociação entre os dois aspectos indissociáveis da função docente: a forma 

e o conteúdo.”   

Segundo Saviani (2009, p. 150) a problemática da formação docente 

se instalou no momento em que se optou pela dissociação entre conteúdo e forma, 

na qual as faculdades de educação se empenham no ensino da forma e as faculdades 

das outras disciplinas do currículo se empenham no conteúdo. Desse modo, a 

fragmentação entre os dois entes indissociáveis proporciona um ensino distante do 

aprendizado, daquele que contemple a totalidade da compreensão, pois somente com 

o trabalho conjunto entre essas duas contradições, forma e conteúdo, é que será 

possível o desenvolvimento de metodologias mais condizentes com as dificuldades 

dos estudantes.  

A pesquisa se torna relevante, na medida em que constata a falta de 

reconhecimento da teoria e as contradições presentes na prática dos docentes. As 

limitações desse tipo de estudo se encontram na verificação do fato, cabe agora ações 

que possam transformar o fazer docente em atividades que unam a teoria e a prática. 

 

Conclusões  

 

O ensino das correntes pedagógicas nos cursos de licenciatura faz-

se necessário para ajudar os professores a formar um quadro de referências que 

possa orientar a prática em sala de aula. É importante que esses docentes possam 
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rever suas concepções de ensinar e aprender, bem como as relações que 

estabelecem com seus alunos, já que se apresentam contraditórias. As ementas 

elencadas pelas universidades necessitam ser apreciadas e reformuladas, de modo 

a atender o trabalho com o conteúdo e a forma pelos futuros docentes, para que o 

processo ensino-aprendizagem se efetive em sala de aula. Essa revisão precisa estar 

atrelada também à observação do enfoque dado pelas ementas que não podem se 

esvaziar na fixação das disciplinas apenas para a prática. O principal receio ao 

direcionamento ou a adoção da tendência do “aprender a aprender” questionada por 

Duarte (2001) encontra-se distante da recomendação de Saviani (2008) que 

considera como papel fundamental da escola a socialização dos saberes 

historicamente produzidos pela humanidade. 

Portanto, os estudos em torno das tendências pedagógicas são 

recorrentes e fundamentais. No entanto, é preciso buscar com o auxílio dos 

pressupostos teóricos condições de proporcionar aos docentes uma formação 

omnilateral, por meio de participação e reflexão para uma transformação social. 
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