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RESUMO
O enfoque deste trabalho de conclusão de curso está em como os estudantes do curso
de Pedagogia da Unicamp, em fase final da formação durante o ano de 2014, compreendem a
interferência das referências teórico-práticas estudadas ao longo do curso de Pedagogia em
suas concepções pedagógicas e em suas futuras escolhas metodológicas no que se refere à
questão da alegria na escola. Utilizamos aqui a conceituação de alegria especificamente
escolar conforme definida na obra “Alunos Felizes: reflexão sobre a alegria na escola a partir
de textos literários”, de Georges Snyders (1993), e que se refere à “convivência com a
“cultura cultivada” que culmina na relação entre o aluno e os mais belos resultados atingidos
pela cultura, as grandes conquistas da humanidade em todos os campos, desde poemas até
descobertas prodigiosas e tecnologias inacreditáveis” (SNYDERS, 1993, p. 32). Ou seja, a
alegria escolar se coloca em estreita relação com o conhecimento sistematizado ensinado na
escola. Assim, trabalhamos com questionários enviados aos estudantes do curso de Pedagogia
da Faculdade de Educação da Unicamp, por meio dos quais obtivemos dados para a
concretização desta pesquisa. Os resultados nos apontam para diferentes concepções de
alegria na escola, algumas defendendo uma alegria relacionada ao conhecimento, enquanto
outras colocam a alegria nas relações com o ambiente escolar e com os sujeitos presentes na
escola. Além disso, foi possível perceber que a formação teórica é colocada pelos estudantes
como importante na formação das concepções pedagógicas e para a prática docente, porém,
ainda há uma grande quantidade de alunos que apontam a necessidade de maior aproximação
entre o que estudamos na faculdade e o que observamos/realizamos na prática.

Palavras-chave: alegria escolar, relação teoria-prática, formação de professores.
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INTRODUÇÃO
No primeiro semestre de 2013, a professora da disciplina de Estágio Supervisionado
nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental I (EP376) - do curso de Pedagogia da UNICAMP,
em que eu estava matriculada - sugeriu que lêssemos o livro “Alunos Felizes”, de Georges
Snyders (1993), ao mesmo tempo em que realizávamos nossas atividades de visita à escola.
Eu estava fazendo o estágio em uma Escola Estadual de Campinas, localizada no Jardim
Santa Cândida, próximo à Unicamp, e pude perceber que a alegria escolar, conforme definida
e defendida por Snyders em seu livro 1 e que relaciona-se com o prazer em adquirir
conhecimento, quase não era notada na escola. Nas aulas da disciplina, nós, alunas
matriculadas, compartilhávamos nossas experiências enquanto estagiárias, e notei que a
maioria das minhas colegas de turma perceberam a mesma coisa: era muito difícil encontrar
um relato de alegria na escola.
Além disso, olhando para a minha própria formação enquanto futura professora, via
em várias disciplinas que realizei/estava realizando o quanto as propostas dos professores
poderiam influenciar (ou não) os meus modos de ensinar. Isto levando em consideração
minha opinião de que a formação teórica que recebemos durante a nossa formação inicial
modifica nossas escolhas metodológicas, fazendo-se notar em nossas atitudes enquanto
professoras2.
Nesta opinião, tenho como base teórica principal Smolka e Laplane, quando elas
dizem que “o modo como o professor trabalha e lida com a complexidade depende do modo
como ele interpreta os acontecimentos” (1993, p.79) e este modo de interpretar está

1

O termo “alegria na escola” é aqui utilizado conforme exposto por Georges Snyders, em seu livro “Alunos
Felizes: reflexão sobre a alegria na escola a partir de textos literários” (1993). A alegria especificamente escolar,
conforme defendida por Snyders, refere-se a “convivência com a “cultura cultivada” que culmina na relação
entre o aluno e os mais belos resultados atingidos pela cultura, as grandes conquistas da humanidade em todos os
campos, desde poemas até descobertas prodigiosas e tecnologias inacreditáveis” (SNYDERS, 1993, p. 32). A
definição deste termo será melhor explicitada no Capítulo I deste trabalho.
2
Há de se fazer outra pesquisa para constatar se esta opinião é correta ou não, o que não se trata do objetivo
deste trabalho.
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intimamente relacionado com as teorias, com a formação deste sujeito. Mais do que isso,
levei em consideração o fato de que, nesta formação, aprendemos sobre diversos teóricos,
constatando opiniões muitas vezes divergentes, que são preferidas ou não de acordo com
nossas opiniões e heranças sociais e históricas, no contato com as pessoas, tendo influência de
tudo que vivenciamos e aprendemos.
Pensando sobre o quanto esse futuro modo de ensinar seria ou não garantidor de que
houvesse, por parte dos alunos, um prazer em conhecer (que está em íntima relação com o que
entendo como “alegria na escola”), interessei-me em estudar o tema da formação de
professores e, mais especificamente, questões relacionadas ao entendimento dos professores
em formação sobre a questão da alegria na escola e sobre as suas ideias quanto à relação entre
a teoria que aprendemos na faculdade e as nossas práticas, não esquecendo que, durante a
formação inicial, a prática também é estudada e que ela também influencia as práticas
posteriores.
Pensando na atual educação brasileira, a qual tanto discutimos e estudamos durante a
graduação, penso no quanto é comum que os alunos não se interessem pelo conhecimento,
não encontrem relevância para conhecer, não percebam de que forma o conhecimento
aprendido na escola pode se relacionar com a vida. Encontro nisso a importância de
aprofundar estudos e de entender como a escola e o professor podem ser capazes de
promover uma alegria ligada ao conhecimento, proveniente do mesmo.
Ao realizar um levantamento bibliográfico sobre o tema da alegria na escola, notou-se
um reduzido número de trabalhos que trazem essa questão como tema. 3 Além disso, nenhum
dos trabalhos encontrados colocam o foco no grupo de alunos de graduação, como é a
proposta deste Trabalho de Conclusão de Curso.
3

Foram pesquisados os sites da Biblioteca Virtual da Unicamp e o site da Scielo, utilizando-se as palavras chave
“alegria escolar”. No primeiro, a busca encontrou 3 resultados, sendo que apenas um deles relaciona-se ao
entendimento de “alegria escolar” abordado neste Trabalho de Conclusão de Curso. O segundo, por sua vez,
apresentou 8 resultados, trazendo também diversas abordagens sobre a alegria, mas apenas 2 trabalhos eram
relacionados à área da educação.
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Acreditando que a formação inicial influencia sobremaneira as práticas dos
professores - fazendo com que elas possam ou não ser garantidoras de práticas nas quais a
“alegria” poderia ser notada - optei por me deter na dimensão da formação inicial de
professores, ou seja, o período de graduação (ensino superior), não desconsiderando o fato de
que a formação dos professores não se esgota neste período, havendo sempre outras
referências (tanto anteriores, quanto posteriores à ele). Deste modo, tive como foco a
graduação em Pedagogia na Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas.
Com isso, coloca-se o enfoque desta pesquisa na formação inicial de professores, mais
especificamente em como os estudantes compreendem a interferência das referências teóricopráticas estudadas ao longo do curso de Pedagogia em suas concepções pedagógicas e em
suas futuras escolhas metodológicas, na relação do professor com o aluno e com o
conhecimento. Dessa forma, tento compreender como os estudantes do curso de Pedagogia
que cursam os últimos anos de formação inicial interpretam a questão da alegria na escola,
tendo em vista o embasamento teórico-prático aprendido durante a formação universitária.
Assim, este trabalho foi estruturado da seguinte mandeira: no primeiro capítulo,
trazemos uma breve contextualização do curso de Pedagogia da Unicamp, tendo em vista o
universo de pesquisa no qual realizamos nosso estudo; no segundo capítulo, uma explicitação
mais aprofundada sobre o que defendemos por alegria escolar, tendo como base a obra de
Georges Snyders (1993) e expondo também algumas outras definições de acordo com a
pesquisa bilbiográfica realizada sobre o assunto; no terceiro capítulo, por sua vez, trazemos a
análise dos dados obtidos por meio do envio dos questionários, realizando a discussão sobre
os entendimentos sobre alegria na escola presentes entre os estudantes em fase final da
formação inicial do curso de Pedagogia da Unicamp e também sobre suas concepções sobre a
relação teoria-prática.
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Metodologia
Para que fosse possível atingir o objetivo deste Trabalho de Conclusão de Curso analisar como os estudantes compreendem a questão da alegria na escola do ponto de vista
dos referenciais estudados no curso de Pedagogia - tornou-se necessário:
1) Que esse estudo fosse realizado em contato com os próprios estudantes de
pedagogia e, por isso, o universo de pesquisa foi a própria Faculdade de Educação da
Unicamp;
2) Realizar estudos bibliográficos referentes ao tema, de forma a interpretar as
diferentes opiniões defendidas pelos estudantes.
Para tanto, foi enviado via e-mail um questionário aos estudantes em fase final da
formação inicial das turmas de Pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade
Estadual de Campinas (UNICAMP).

As perguntas presentes no questionário foram

elaboradas pela pesquisadora e sua orientadora, e foi utilizada a ferramenta “Formulários
Google”4 para a composição do questionário em modo online e posterior recebimento das
respostas daqueles que escolheram participar da pesquisa. O questionário, conforme enviado
para os e-mails dos alunos do curso de Pedagogia em fase final da formação inicial, encontrase no Anexo 1 deste trabalho.
Entendendo que o questionário se coloca como “meio de coleta dos fatos relatados
pelos atores, enquanto sujeitos-objeto da pesquisa que vivenciam uma determinada realidade
que está sendo focalizada” (NETO, 1994, p. 57), este foi elaborado tendo em vista os
principais questionamentos da pesquisa e algumas informações que se julgavam necessárias
para o embasamento e a concretização da mesma.
Os e-mails dos alunos da graduação foram adquiridos junto à coordenação de

4

Esta ferramenta é integrada ao sistema Google. Tendo uma conta como usuário Google, podem-se criar
formulários online onde as respostas recebidas são sistematizadas em uma planilha para o autor do questionário.
Há a facilidade de ser uma ferramenta online, o que simplificou o envio das perguntas (via link da internet) e o
recebimento das respostas (reestritas ao autor da pesquisa).

13

Pedagogia da Faculdade de Educação da Unicamp. Cabe ressaltar aqui a dificuldade de se
trabalhar com essa metodologia de investigação, considerando que foram enviados 164 emails e recebidas apenas 25 respostas em um prazo de 20 dias, sendo que houve também 31 emails que não foram enviados por incompreensão dos endereços escritos ou inatividade das
contas.
Além do trabalho realizado com os questionários, consideramos que toda investigação,
iniciando-se com um problema, uma questão, necessita de teorias que ajudem a realizar a
análise e a interpretação dos dados obtidos, vendo a teoria como “um conhecimento de que
nos servimos no processo de investigação como um sistema organizado de proposições, que
orientam a obtenção de dados e a análise dos mesmos, e de conceitos, que veiculam seu
sentido” (MINAYO, 1994, p. 19).
Com isso, o levantamento de dados e a revisão bibliográfica se colocam como
momentos chave na metodologia desta pesquisa, uma vez que são eles que embasam, pelo
contato com a teoria, a formulação do questionário, a aplicação e a análise do mesmo,
tornando possível o estudo sobre a compreensão (ou as compreensões) dos estudantes de
pedagogia sobre a questão da alegria na escola.
Deste modo, os estudos bibliográficos estendem-se durante todo o processo de
realização da pesquisa, levando em consideração sua necessidade para delinear o tema com o
qual se pretende pesquisar, mas também atentando à sua importância para embasar
argumentos e conclusões.
A análise dos dados foi realizada tendo em vista as respostas que mais se
relacionavam ao objetivo deste trabalho, tendo como base as referências principais aqui
utilizadas, principalmente sobre a questão da alegria na escola e sobre a questão da relação
teoria-prática. Esta leitura analítica foi realizada de forma tanto quantitativa como qualitativa.
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CAPÍTULO I - O CURSO DE PEDAGOGIA DA UNICAMP

Esta pesquisa se desenvolveu com estudantes de Pedagogia, em fase final da formação
inicial, na Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).
Tendo em vista que este se constitui como universo de pesquisa, fez-se necessária uma
apresentação do curso de Pedagogia da Unicamp, trazendo não só sua constituição atual como
também suas raízes históricas.
Consideramos que a constituição histórica do curso de Pedagogia da Unicamp
influencia a forma como este se estabelece atualmente, tanto em relação ao currículo quanto
ao corpo docente, às perspectivas que nos são apresentadas e aos referenciais teóricos que
estudamos. Além disso, relevamos a importância de se estudar como o curso de Pedagogia da
Unicamp se compõe atualmente, já que as perspectivas presentes no currículo de 2008 sobre a
relação teoria-prática nos são indispensáveis para a análise das respostas dos alunos que
participaram da pesquisa. Trazemos, portanto, uma breve contextualização sobre a criação do
curso de Pedagogia no Brasil, e especificamos o seu surgimento, mais tarde, na Faculdade
Estadual de Campinas.
As primeiras experiências brasileiras de formação de profissionais do magistério em
nível superior se deram na década de 1930, “por meio de uma legislação que se organizou
com a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública em 1930 e, da mesma forma, com a
criação do Conselho Nacional de Educação em 1931” (SCHEIBE, DURLI, 2011, p. 82).
Neste contexto, a Educação se fazia necessária para a “construção de uma nova hegemonia”,
bem como para a industrialização e a urbanização, sendo vista como uma importante
ferramenta de ascensão social.
Na década de 40, durante o governo autoritário de Getúlio Vargas,
O curso de Pedagogia atendeu aos ditames de uma proposta universitária
profissionalizante. Sua instalação se deu com duas finalidades centrais:
formar técnicos em Educação para atuar junto à estrutura burocrática dos
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sistemas de ensino, mediante a titulação de bacharel, alcançada após três
anos de estudos e para o exercício da docência no ensino secundário e
particularmente no normal, com o acréscimo de mais um ano de estudos
então denominados de Didática (SCHEIBE, DURLI, 2011, p. 86).

Estabelecia-se uma organização curricular que ficou conhecida como “esquema 3+1”,
constituída por 3 anos de bacharelado, os quais eram pré-requisito para o curso de um ano que
garantia o diploma de licenciatura. Em 1946, com o Decreto Lei n. 9092,
os três primeiros anos do curso de Pedagogia passaram a ser integrados por
disciplinas fixas e obrigatórias, e o quarto ano, por disicplinas optativas,
acrescidas da formação em Didática teórica e prática, ou seja, o curso de
Didática foi substituído por componentes curriculares voltados às discussões
pedagógicas (SCHEIBE, DURLI, 2011, p. 87).

Os cursos de Pedagogia foram novamente alterados em 1962, em decorrência da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1961. Um pouco mais tarde, em um contexto
marcado pela Ditadura Militar, tal Lei demonstrou-se submissa aos interesses da iniciativa
privada (conforme Romanelli apud SCHEIBE, DURLI, 2011, p. 88). Após a aprovação da
Lei, foram apresentadas algumas normalizações que influenciavam diretamente os cursos de
Pedagogia, como “(i) Parecer CFE 251/1962, que indicou as disciplinas que deveriam compor
o currículo mínimo do curso de Pedagogia; (ii) Parecer CFE 292/1962, que fixou as matérias
pedagógicas para a licenciatura e (iii) Parecer CFE 12/1967, que tratou da formação de
professores para as disciplinas específicas do ensino médio técnico” (SCHEIBE, DURLI,
2011, p. 89).
No final da década de 60 e início de 70, adentram o ambiente escolar os princípios de
racionalidade, eficiência e produtividade (SCHEIBE, DURLI, 2011, p. 91). A Lei 5540 de
1968 (chamada “Lei da Reforma Universitária”) e a Lei 5692 de 1971 (que reformou o ensino
primário e médio) “representaram uma forma de adequar a legislação educacional aos
princípios do regime militar-tecnocrático instalado” (idem, p. 91).
Sob os princípios da racionalidade, eficiência e produtividade e das
necessidades do mercado de trabalho, definiram-se os especialistas que
atuariam nos sistemas de ensino e as funções a ser por eles desempenhadas.
Os mínimos de conteúdo e a duração do curso de Pedagogia para sua
formação foram fixados pelo Parecer CFE n. 252/1969 e a Resolução CFE
n. 2/1969 [...].
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Por essa legislação pretendia-se possibilidar aos acadêmicos optarem pela
trajetória curricular de acordo com as tarefas que iriam desempenhar.
Permaneceu, no entanto, o currículo mínimo do curso com uma parte
comum a todas as modalidades de habilitação e outra diversificada em
função das habilitações (SCHEIBE, DURLI, 2011, p. 91-92).

É neste período que é criado o curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da
Unicamp. De acordo com o Projeto Político Pedagógico (CAMPINAS, 2011) do curso de
Pedagogia da Faculdade de Educação da Unicamp, a solicitação para autorização de
instalação e funcionamento do mesmo se deu em outubro de 1973, sendo que ele começou a
funcionar em 1974. O curso tinha como finalidade a formação de “especialistas para a
educação” (CAMPINAS, 2011, p. 17), de acordo com a proposta colocada em vigor pela
resolução CFE n. 2/1969, a qual colocava como parte diversificada do curso de Pedagogia 5
habilitações básicas: (1) Magistério do Ensino Normal; (2) Orientação Educacional; (3)
Administração Escolar; (4) Supervisão de Ensino; (5) Inspeção Escolar (SCHEIBE, DURLI,
2011, p. 92). Isso nos leva a perceber que a preocupação inicial, com as habilitações
oferecidas pelo curso de Pedagogia da Unicamp, era com a formação do especialista em
Educação: “No momento de sua criação, o curso foi organizado em três habilitações:
Orientação Educacional, Administração Escolar e Supervisão Escolar, não constando a
habilitação para o magistério nesta primeira fase do curso” (CAMPINAS, 2011, p. 17).
A habilitação de magistério surgiu no catálogo apenas em 1977, ano no qual também
houve o reconhecimento do curso, “publicado no Diário Oficial da União sob o Decreto
80.480. De acordo com este Decreto, o curso poderia ser organizado em quatro habilitações:
Orientação Educacional, Administração Escolar, Supervisão Escolar e Magistério das
Disciplinas Especializadas do Ensino de 2º Grau” (CAMPINAS, 2011, p. 17).
Nos primeiros anos, o currículo era organizado em dois blocos “um núcleo comum a
todas as habilitações e um específico a cada habilitação escolhida, sendo permitido a
conclusão de no mínimo uma e no máximo duas habilitações” (CAMPINAS, 2011, p. 18). Os
estágios aconteciam apenas na segunda parte do curso, de acordo com a habilitação escolhida.
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Nota-se que, no início, havia uma divisão marcada entre a teoria e a prática, sendo que a base
teórico-pedagógica era ensinada antes de se estar no ambiente escolar.

1.1. Reformas ocorridas no currículo do curso de Pedagogia da Unicamp
Ao longo dos anos, ocorreram diversas alterações no currículo do curso de Pedagogia
da Unicamp, que trataremos a seguir. É importante ressaltar que estas alterações sempre
estiveram relacionadas ao contexto histórico de sua época. Além disso, “o curso de
Pedagogia, no percurso de sua existência, talvez pela própria amplitude da área que o
denomina, foi se amoldando aos interesses hegemônicos dos projetos educativos vigentes”
(SCHEIBE, DURLI, 2011, p. 80).
A primeira reforma ocorreu em 1979 e foi influenciada pelos Pareceres 67/68 de 1975
e 70/71 de 1976, e trouxe como intenção a elaboração de um currículo para o curso de
Pedagogia que tentasse ser mais condizente com a realidade educacional brasileira daquele
contexto histórico (Cf. Proposta de Trabalho, Comissão de Pedagogia 1979, p. 1, apud
FREITAS, 1996, p. 75). Freitas, utilizando-se da fala de Pino e Gadotti (1979), explicita que a
concepção presente entre os educadores nesta época era a de “formação de um intelectual no
pedagogo que elabore a sua própria identidade; um teórico e um prático do educacional que
saiba perceber os nexos da educação com a sociedade e nela intervir” (PINO e GADOTTI,
1979, p. 64 apud FREITAS, 1996, p. 75, grifos da autora).
Esta intencionalidade de formação teórica do pedagogo foi fortemente influenciada
pela necessidade de permanência do curso de Pedagogia, que estava sob ameaça de extinção.
Além disso, a proposta inicial desta reformulação se colocava contra a cisão entre teoria e
prática:
Isto significa que não é cabível um curso que inicialmente prepare a reflexão
durante alguns semestres e depois leve o aluno a uma observação parcial de
um pequeno segmento da realidade em estágios de um ou dois semestres. É
necessário que, desde o início do curso, o aluno já esteja sendo colocado na
dinâmica de reflexão sobre a realidade e agindo dentro da mesma, de
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maneira consequente e fundamentada (Cf. Proposta de reformulação do
curso de pedagogia, Deme 1979 apud FREITAS, 1996, p. 76).

Porém, a reforma curricular aprovada manteve a formação do especialista em
detrimento da formação do professor, mantendo as habilitações.
Em 1984, houve a “ampliação e diversificação da didática na formação do pedagogo,
bem como a ampliação da carga horária de estágios” (CAMPINAS, 2011, p. 18). Tal
modificação foi decorrente de um documento elaborado no ano de 1983, em encontro do
Comitê Nacional Pró-Formação do Profissional da Educação, realizado em Belo Horizonte,
no qual expressou-se a definição da docência como “base da identidade profissional de todo
educador” (SCHEIBE, DURLI, 2011, p. 98). Percebe-se uma aproximação das formas de
organização do currículo do curso de Pedagogia da Unicamp com a forma proposta pelo
movimento dos educadores, conforme citamos.
De acordo com Scheibe e Durli (2011, p. 98), a década de 1990 é marcada por uma
subordinação e adesão à determinações de organismos internacionais, subordinados “aos
preceitos neoliberais e a uma racionalidade acentuadamente técnica de formação”, também
assinalada com uma forte tendência neoliberal.
Em 1992, então, cria-se na Faculdade de Educação da Unicamp o curso noturno de
Pedagogia, e nota-se, no currículo, a obrigatoriedade da formação para o magistério nas séries
iniciais e a pesquisa incluída como eixo de formação.
Também não é por acaso a reformulação ocorrida em 1998, tendo em vista a
aprovação da nova LDB em 1996. Esta reforma colocou “a docência como base da formação,
a formação teórica sólida e interdisciplinar, não fragmentada em habilitações, o eixo da
pesquisa, a criação de núcleos temáticos, a organização curricular por módulos bimestrais, o
compromisso ético político com a escola pública” (CAMPINAS, 2011, p. 18).
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No ano de 1999 houve a publicação pelo MEC (Ministério da Educação e Cultura) da
Proposta de Diretrizes Curriculares da Comissão de Especialistas de Pedagogia, no qual se
colocava o perfil do pedagogo como
“profissional habilitado a atuar no ensino, na organização e gestão
de sistemas, unidades e projetos educacionais e na produção e difusão do
conhecimento, em diversas áreas da educação, tendo a docência como base
obrigatória de sua formação e identidade profissionais” (BRASIL, 1999, p. 1
in SCHEIBE, DURLI, 2011, p. 101).

Desse documento decorrem as influências para a reformulação do currículo do curso
de Pedagogia da Unicamp, ocorrida no ano de 2008. Tal reformulação foi voltada
principalmente à grade curricular, alterando algumas disciplinas, incluindo outras,
estabelecendo novos parâmetros para a realização dos estágios e revendo a carga horária.

1.2. O currículo atual do curso de Pedagogia da Unicamp
A alteração do currículo do curso realizada em 2008 teve como base a publicação, em
2006, das Diretrizes Curriculares para o Curso de Pedagogia. Embora as diretrizes tragam
consigo “as contradições e conflitos de interesses que marcam as políticas educacionais no
Brasil” (CAMPINAS, 2011, p. 19), elas contribuem para um avanço nas questões de
formação do pedagogo, assumindo a docência como base de sua formação, propondo uma
formação integrada e multidisciplinar, incorporando a gestão como constituinte da formação,
ampliando a visão de formação, destacando a centralidade da pesquisa e do estágio e
ampliando a carga horária para a formação em Pedagogia para o mínimo de 4 anos de
formação (CAMPINAS, 2011, p. 19).
É assim que, no ano de 2008, ocorre a mudança no currículo do curso de Pedagogia da
Faculdade de Educação da Unicamp. Este novo currículo - ainda vigente na FE-Unicamp até
o momento em que se realizou esta pesquisa (ano de 2014) - trouxe como elementos:
- eixo pesquisa-prática desde o primeiro semestre do curso;
- a abertura, no currículo, para experiências não disciplinares de formação;
- a reformulação dos núcleos temáticos, mantendo-se o princípio da
interdisciplinaridade;
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- estágio curricular:
1. estágios que contemplem o ensino, bem como a vivência da escola em sua
totalidade, em que se inclui a gestão democrática, o projeto político
pedagógico e outras dimensões do cotidiano escolar;
2. estágio que contemple a educação infantil, as séries iniciais do ensino
fundamental, a educação de jovens e adultos, bem como os espaços e
experiências de educação não-escolar e não-formal;
3. a necessidade de elaboração de um projeto de estágio que possibilite o
estabelecimento de convênios com as redes públicas e que não seja
dependente de iniciativas individuais, quer seja do professor, quer seja do
aluno. Nesta perspectiva, é importante que as escolas conveniadas
participem da construção de uma proposta de estágio, e que se estabeleça
uma relação de reciprocidade entre as mesmas e a FE;
4. o estágio como projeto da Faculdade de Educação como um todo,
assumido por todos os departamentos.
5. estágio curricular a partir do 5o semestre do curso, que permita a imersão
do aluno nos contextos acima mencionados.
- a duração do curso, nos períodos diurno e noturno;
- a organização, periodização, nomenclatura e ementas das disciplinas
(CAMPINAS, 2011, p. 20-21).

Estabelece-se, então, a proposta curricular de 2008 para o curso de Pedagogia, na qual
se coloca como perfil do profissional licenciado o objetivo de qualificação para “o trabalho
em instituições educativas para atuar no magistério na Educação Infantil, Anos Iniciais do
Ensino Fundamental, disciplinas pedagógicas de cursos de formação em nível médio e
Educação Especial, na gestão pedagógica e educacional, no âmbito escolar e institucional.
Qualifica também para o trabalho em instituições não-escolares e não formais” (CAMPINAS,
2011, p. 22). Vemos assim, o quanto o novo currículo ampliou a formação inicial dos
pedagogos na Unicamp.
Sobre a nova carga horária, somam-se 2940 (duas mil novecentos e quarenta) horas
em disciplinas teórico-práticas, 420 (quatrocentas e vinte) horas em estágios e 105 (cento e
cinco) horas em práticas curriculares (as quais referem-se à experiências não disciplinares,
colocando-as como importantes para a formação do pedagogo). Para iniciar o estágio
obrigatório, o aluno tem de ter já realizado o mínimo de 30% (trinta por cento) das disciplinas
do curso.
Colocam-se também, no PPP do curso (2011), os “conhecimentos teóricos e práticos e
compromissos esperados para o profissional pedagogo” (p. 23). Somam-se dez itens, que
perpassam desde a atenção à cultura enquanto atividade humana, o processo de trabalho
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pedagógico, a compreensão da dinâmica da realidade e da prática social concreta, os
fundamentos das políticas públicas, o trabalho coletivo e interdisciplinar, a discussão sobre
formas de gestão democrática na escola, até o compromisso com a educação pública de
qualidade, para todos, e a transformação da educação e das condições sociais, pensando na
transformação da sociedade.
Um ponto colocado neste tópico, relevante para a pesquisa que realizamos, é a busca
por
“articuladores que garantam a unidade teoria/prática no trabalho pedagógico,
tendo parâmetros claros que orientem a tomada de decisão em relação à
seleção, organização e sequência dos conteúdos curriculares que superem a
forma atual de organização da escola e do currículo” (CAMPINAS, 2011, p.
23).

Dentre os princípios norteadores da proposta curricular, colocam-se
a) Valorização do trabalho pedagógico como base da formação do
profissional da educação [...];
b) Formação teórica sólida, interdisciplinar e articulada [...];
c) Pesquisa como eixo de formação [...];
d) As práticas e o Estágio como eixos de formação/articulação [...];
e) Trabalho partilhado/coletivo [...];
f) possibilidade de ampliação e aprofundamento de conhecimentos [...];
g) reconhecimento de experiências não disciplinares (CAMPINAS, 2011, p.
24-25).

A questão dos estágios, abordada no tópico “d”, traz a perspectiva da
indissociabilidade entre teoria e prática, colocando o estágio não só como um caráter
ilustrativo, mas de forma a propor uma verdadeira imersão nos contextos educativos por meio
da realização de projetos articulados (CAMPINAS, 2011, P. 24).
Em comparação com os formatos anteriores do curso de Pedagogia (conforme citamos
ao longo deste capítulo), podemos perceber que a discussão da relação entre teoria e prática
pedagógicas não seria tão pertinente se o curso de Pedagogia não tivesse, em seu próprio
projeto pedagógico, imbricada esta questão e preocupação. É por trazer a questão de abordar,
durante a formação inicial de professores, a relação entre a teoria e a prática, que o novo
currículo (2008) torna viável a discussão sobre a compreensão dos alunos sobre o tema da
“alegria na escola”, já que estas compreensões levam à reflexão sobre a relação teoria-
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prática, sobre como a teoria está presente nos espaços escolares e sobre o quanto as práticas
realizadas e conhecidas influenciam nossas concepções teóricas.
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CAPÍTULO II - UMA LEITURA SOBRE “ALEGRIA NA ESCOLA”

Ao trazermos o termo “alegria na escola”, diversas perspectivas podem ser
observadas5, como, por exemplo, a relação entre o sentimento alegria e a utilização de
atividades lúdicas, a visão de que esta alegria estaria vinculada às algazarras e brincadeiras ou
até mesmo relacionar o sentimento de alegria ao lazer.
Estas diversas definições dadas ao termo têm suas raízes históricas, já que a alegria, o
prazer no interior da escola nem sempre foram vistos de forma positiva. No século XVII, não
havia preocupação com a questão da alegria ou não-alegria na escola: os valores educativos
estavam próximos aos religiosos, principalmente os de austeridade e de ascese, com a ideia de
que “quanto menos agradável lhes for [aos alunos] o trabalho que fazem, mais ele agradará a
Deus” (PASCAL apud SNYDERS, 1993, p. 19). Dentre os séculos XVIII e XIX, a alegria e o
prazer chegam a ser colocados em descrédito, principalmente pela perspectiva religiosa de
que o prazer se aproxima do pecado: colocam-se em primeiro plano o dever e a submissão.
No final do século XIX, já sob a influência da laicidade republicana, da valorização
liberal do indivíduo e do seu desenvolvimento e do pensamento rousseauniano a respeito da
especificidade da criança que as teorias escolanovistas não só admitirão, como também
defenderão a organização de uma escola alegre, centrada na aprendizagem do educando, em
sua atividade e em seus interesses e motivações. A meta da escolarização nas teorias
escolanovistas foi a da autonomia individual, tendo como corolário a não obrigatoriedade. A
partir dessa perspectiva que surgem as noções de alegria ligadas ao lúdico, ao lazer e às
brincadeiras no interior da escola.

5

Essas diversas perspectivas serão melhor comentadas no Capítulo III deste trabalho.
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Neste trabalho, porém, trataremos do termo “alegria na escola” a partir de outra
perspectiva, influenciada fortemente pelo teórico Georges Snyders e suas ideias colocadas na
obra “Alunos Felizes: reflexão sobre a alegria na escola a partir de textos literários” (1993).
A alegria especificamente escolar, conforme defendida por Snyders (1993), refere-se à
relação dos alunos com a cultura cultivada, ou seja, com os conhecimentos de grande
relevância para a humanidade e com as obras-primas, às produções do homem que resistem
enquanto produções históricas.
Embasando seus argumentos em trechos de obras literárias por ele selecionados,
Snyders (1993) defende uma escola onde é possível a existência de uma alegria diferenciada,
não necessariamente ligada ao lúdico e/ou à não obrigatoriedade, mas sim relacionada ao
contato com a cultura e com as obras-primas, uma alegria que se concretiza no prazer em
adquirir conhecimento. O teórico diz: “somente se o aluno sentir a alegria presente na escola é
que ele reprimirá sua inclinação à distração, à preguiça, à facilidade” (SNYDERS, 1993, p.
27).

2.1. A dupla função da escola: preparar para o futuro e assegurar as alegrias presentes
Reconhecendo que a escola cumpre duas funções - quais sejam, preparar para o futuro
e assegurar ao aluno as alegrias presentes, Snyders (1993) coloca como primeiro passo a
necessidade de atentar-se mais para este presente, já que observa-se nas escolas um grande
foco no futuro (por exemplo, quando um professor diz que aprender um conteúdo é necessário
para passar no vestibular, ou para garantir um bom emprego, entre outros). Ressaltamos que o
autor não nega que o preparo para o futuro também faz parte das atividades escolares, mas
sim que esta não é a única função da escola: “preparar-se para o futuro faz parte das alegrias
presentes na infância: o desejo de crescer é um dos componentes essenciais do presente da
criança”. Porém,
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Os métodos e as atitudes que a escola introjeta servirão ao sucesso posterior
do aluno e são os mesmos dos quais ele já necessita no presente para sentir
alegria. A alegria presente da criança exige um certo autogoverno e um
controle de suas ações - e a existência adulta terá que manter e desenvolver
essas aquisições (SNYDERS, 1993, p. 28).

Estas duas funções deveriam ser complementares e por isso caberia à escola o desafio
de “encontrar um ponto de equilíbrio entre a criança como futuro adulto e a criança como
atualmente criança” (SNYDERS, 1993, p. 29).
O problema é defender a preparação para o futuro, fazendo sentir, ao mesmo
tempo, que o presente comporta alegrias válidas, de boa qualidade; elas não
são incompatíveis com os objetivos globais, e pode-se selecioná-las a fim de
que não sejam incompatíveis com tais objetivos. Não se deve postular,
mesmo que de maneira implícita, que os desejos da criança são
inevitavelmente medíocres (SNYDERS, 1993, p. 31).

A partir deste desafio é que Snyders (1993) busca algo além do prazer imediato (como
propunham as teorias escolanovistas), mas também além do sacrifício dos prazeres imediatos
(como ocorria anteriormente, conforme explicitado). Disso provém a defesa de uma alegria
propriamente escolar, embasada no conhecimento - este como algo que é complemento do
homem, portanto, causador de alegria - e no prazer que decorre da relação entre o aluno e a
cultura cultivada e com as obras-primas. “Tais alegrias, vividas no presente do aluno, longe de
anular, justificam as exigências, compensam a demanda constate para esse “se aplicar”. “O
esforço vale a pena, em vista da alegria que ele me proporciona”” (SNYDERS, 1993, p. 32,
grifos meus).

2.2. O conceito de cultura e de obra-prima
Para melhor entendimento do significado aqui atribuído ao termo “alegria na escola”,
é indispensável esclarecer o que Snyders (1993) entende por cultura, o que está presente em
uma nota do livro, na qual ele amplia este conceito para a cultura cultivada, referindo-se a
valores e obras culturais, sendo que estes valores e obras culturais estão relacionados com os
interesses da vida cotidiana, do trabalho e das atividades de lazer (SNYDERS, 1993, p. 40).

26

A cultura que Snyders (1993) define é, portanto, a produção da humanidade que se
coloca como relevante nos diversos contextos. A relação com a cultura no interior da escola,
portanto, não deve ser desinteressada, mas também não pode ter como objetivo apenas
garantir alcances futuros: “procuro uma escola interessada, interessada em ser, no presente,
interessante” (SNYDERS, 1993, p. 40).
Neste trabalho, convém caracterizarmos o termo “obra-prima”, utilizado na definição
da “alegria escolar”. A noção de obra-prima, conforme defendida por Snyders (1993),
remete às produções humanas de grande valor, primárias, aquelas muito aprimoradas. A obraprima se constitui como expressão de um determinado impulso, sendo capaz de estabelecer
comunicação entre os homens, já que traz em si aspectos e valores de tantos outros homens.
“Sua originalidade consiste, enfim, em dar forma ao que os homens dessa época pressentiam:
as exigências a serem satisfeitas, possibilidades em via de nascerem” (SNYDERS, 1993, p.
152). Ou seja, as obras-primas são, em resumo, tudo aquilo que resiste ao tempo como
produção humana de grande valor, de acordo principalmente com os contextos nos quais estas
obras se inserem, com sua permanência ao longo da história e com sua relevância social.
Quando falamos em cultura e em obras-primas, é difícil não remeter à teoria de
Bourdieu e Passeron6 (mesmo que Snyders (1993) não a cite literalmente), na qual eles
explicitam a existência de uma cultura dominante, que se coloca como legítima, e que é
hegemônica, principalmente no interior da escola. Snyders (1993) traz também esse lado,
dizendo que “existem na cultura ideologias a serviço dos dominantes e fragmentos de
ideologia dominante, e não estou bem seguro de poder evitá-los. [...] Existem também os
silêncios dessa cultura. Reina-se ideologicamente a partir do que não se diz” (SNYDERS,
1993, p. 44).

6

Tal teoria está presente na obra “A Reprodução: Elementos para uma Teoria do Sistema de Ensino”, escrita por
Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron
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A ideologia dominante, conforme coloca Snyders (1993), oscila entre duas
afirmações: a primeira, de que a situação é satisfatória e a segunda, de que não é possível
fazer nada para melhorar, já que as tentativas resultaram em fracasso. Assim, o que se faz
necessário, com relação à cultura é “manter os olhos abertos” (SNYDERS, 1993, p. 45).
Procurar alegria na cultura implica não pegar qualquer cultura e sim escolher
entre as culturas, e para isso vejo dois critérios: 1. uma cultura e uma alegria
que se dirijam ao conjunto da personalidade; 2. uma cultura e uma alegria
que não ignorem as angústias, que num certo sentido as provoquem, mas que
também abram caminho para superá-las através da denúncia, do
desmascaramento, não mais tolerando as falsas aparências tranquilas - e
então o mundo começa a aparecer como um conjunto de tarefas e de
exigências.
É preciso ainda que a cultura que elucida as exigências não as torne, por isso
mesmo, impossíveis. [...] Eu quero, eu escolho culturas cujo balanço seja
positivo, onde o excesso de alegria ultrapasse o excesso de “incômodo”
(SNYDERS, 1993, p. 46).

O que Snyders (1993) propõe, então, é uma alegria num contexto que não traga apenas
facilidades e conquistas, mas que explicite as dificuldades e as angústias, próprias da relação
contraditória entre alegria e não-alegria, que ocorre pela definição da alegria como um ato e
não um estado. Ou seja, a alegria é passagem, “atividade de passar para...” (SNYDERS, 1993,
p. 42). Por ser um ato, a alegria é marcada pela necessidade e/ou pela falta dela mesma. Dessa
forma, há uma intersecção entre a alegria e a não-alegria, que leva a essa relação
contraditória.
Voltando à questão sobre a cultura dominante, é necessário que ela não só seja
apresentada, mas que seja explicada a existência da cultura dominante e de culturas
dominadas, como se dá essa relação e o porquê de sua existência.
É importante ressaltarmos que Snyders (1993) não defende que a cultura dominante
seja retirada da escola. Pelo contrário, ele traz a noção de que a escola é diferente da vida e,
portanto, deve apresentar ao aluno conceitos, conhecimentos e culturas com as quais este não
tem contato fora deste ambiente. Isto não significa que a escola esteja isolada da vida, e sim,
trata-se de uma crítica do autor à concepções e metodologias que defendem que na escola
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devem-se trabalhar conceitos que os alunos demonstram interesse e que já estão presentes em
seu dia-a-dia fora desta instituição.
Isto também não significa que a cultura dominada não tem seu lugar na escola, mas
que o trabalho com ela seja realizado de forma a conduzir à ampliação dos conhecimentos,
caso contrário, resultaria em resignação: “Querem me conduzir à alegria da aceitação, deixarme satisfeito com o que é um pálido e frio reflexo da alegria que eu já havia sentido”
(SNYDERS, 1993, p. 44).
Neste ponto é possível realizar uma relação com Saviani (2003, apud SCHÖGL, 2013,
p. 29), quando ele trabalha com a ideia do conhecimento episteme e de como ele interfere nas
relações de dominação social: “o fato dos conhecimentos sistematizados existirem como
produção humana, situa aqueles que não os dominam e nem os valorizam, como sujeitos à
margem de elementos constitutivos do gênero humano, como sujeitos excluídos de
conhecimentos valorizados pelo poder” (SCHÖLGL, 2013, p. 29).

2.3. Continuidades e rupturas
Outro aspecto que Snyders (1993) coloca como necessário para que haja alegria na
escola é o entendimento de que há entre a criança, o jovem e o adulto uma relação de
continuidade, e não apenas rupturas: “é preciso dar um basta ao fato de a vida da criança e a
vida do adulto não encontrarem linguagem comum, de a vida da criança e do adulto só
estarem ligadas (se assim posso exprimir) pela descontinuidade” (SNYDERS, 1993, p. 53).
Nesse sentido, valoriza-se demais a infância como fase de perfeição, e desvaloriza-se a
vida adulta, prejudicando o pensamento de que possa haver alegria pelo contato com a
cultura:
Um dos motivos pelos quais a alegria na escola continua sendo uma ínfima
exceção nos romances (ou mesmo nas biografias) é que muitos autores
supervalorizam a primeira infância e, assim, depreciam a ação do adulto e
das instituições adultas sobre os jovens. Os escritores mais evidentemente
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cultos devotam uma espécie de culto à criança inculta, supostamente feliz
antes da cultura, fora da cultura (SNYDERS, 1993, p. 55).

Assim, faz-se necessário modificar essa visão, trazendo a “síntese enriquecedora das
idades”. Essa síntese vem do fato de que a criança é considerada como repleta de carências e,
ao mesmo tempo, de genialidades, criando conflitos e oposições entre jovens e adultos.
A síntese enriquecedora das idades não significa que esses conflitos devem parar de
existir, e sim que se trabalhe em função de uma síntese entre essas carências e genialidades,
com a contribuição dos adultos. A alegria na escola também se relaciona com o exposto na
medida em que: “significaria ao mesmo tempo felicidade por ser jovem e felicidade por
tornar-se “adulto”, lançando mão da mediação do adulto que ensina. Felicidade por crescer e
continuar a viver seu passado infantil sem amargura” (SNYDERS, 1993, p. 60).

2.4. A alegria escolar nas relações pessoais
Outro tópico abordado por Snyders (1993) como constitutivo das possibilidades de
alegria na escola diz respeito às relações pessoais: “A escola são conteúdos e relações
específicas: é preciso encontrar prazer em ambos para atingir a alegria” (SNYDERS, 1993, p.
69).
Snyders (1993) discorre sobre três tipos de relação: as relações dos alunos entre si, as
relações dos alunos com o professores e as relações dos alunos com o conhecimento e as
grandes obras.
O primeiro tipo de relação - dos alunos entre si - conduz à alegria pelo fato de que as
diferenças entre os alunos torna possível que estes vivam “a experiência das particularidades
individuais e das diferenças de grupos e do todo da classe” (SNYDERS, 1993, p. 69).
Valorizando-se as relações entre os alunos contribui-se para conduzi-los a alegria porque, na
escola, essas relações se dão, dentre outras, em torno da cultura, do progresso cultural. Para
isso, é necessário que a classe trabalhe também em conjunto: “A classe como coletividade,
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vivendo em “bom entendimento” (a expressão magnífica), ansiando por trabalho e talvez
mesmo por obras-primas” (SNYDERS, 1993, p. 74).
As condições para conduzir à alegria, presentes na relação professor-aluno estão, em
sua maioria, ligadas ao papel do primeiro nas relações de ensino. A primeira condição
necessária é que o professor tenha vontade e que continue a sempre ter vontade de formar os
alunos na alegria (SNYDERS, 1993, p. 75).
O papel do professor é o de mediador constante e contínuo. Sua docência não pode se
restringir a uma “pura troca de ideias, pois nela a cultura é transmitida pela vivência”
(SNYDERS, 1993, p. 75) e, como já comentado, a defesa de Snyders é que a escola se
diferencie da vida, levando o indivíduo a obter conhecimentos além daqueles que são
transmitidos pelas vivências cotidianas.
O autor fala bastante do “bom professor”, aquele que consegue fazer com que os
alunos se interessem e gostem da matéria: “Um bom professor consegue ensinar qualquer
coisa... ele nos leva aonde quiser” (SNYDERS, 1993, p. 75, grifos da autora). A relação entre
o aluno e o professor é marcada por contradições também, pelo fato de colocar em
coexistência o gostar e o não-gostar, “amar” e “odiar”, nas palavras do autor.
Com a existência inegável dessas contradições em tal relação, Snyders (1993) defende
que, para levá-la a mais alegria, um caminho possível é o de que a escola elabore um número
de contradições parciais, desdobradas da contradição inicial (apego x rejeição). São elas:
● Que o professor saiba levar o aluno a sério: o aluno tem que sentir isso da parte do
professor. Ao mesmo tempo em que o aluno deve ser reconhecido como diferente de um
adulto, ele não pode ser tratado todo o tempo como uma criança. É necessário que o professor
saiba valorizar os conhecimentos que os alunos já detêm, ajudando-os a conhecer mais.
● Que o professor confie nos alunos, a fim de que os alunos possam desenvolver
também uma confiança em si mesmos e, ao mesmo tempo, que tenham uma certa força de
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resistência, para que não se encaminhem à “um comportamento fanfarrão” (SNYDERS, 1993,
p. 82).
● O educador torna-se, de certa maneira, ridículo, já que, ao mesmo tempo em que
quer viver aquilo que a cultura representa, quer garantir a disciplina dos alunos. “...ele passa
tanto tempo diante dos alunos, os quais vão aproveitar essas horas intermináveis para
descobrir suas manias, suas fixações” (SNYDERS, 1993, p. 82) e, a relação progredirá em
direção à alegria quando o professor “tomar consciência desses elementos negativos, esforçarse para superá-los na medida do possível em determinado momento de uma determinada
sociedade e permanecer atento às exigências a serem cumpridas” (idem, p. 83-84).
● O professor, ao mesmo tempo em que geralmente detém mais conhecimento sobre o
que está ensinando do que os alunos, não deve tratá-los de forma exasperada, ou seja, como
se os alunos não soubessem nada. Ele deve ter consciência de que ele “é superado pelos
alunos na mesma proporção em que o amanhã supera o hoje” (SNYDERS, 1993, p. 84).
Relaciona-se à isso também a compreensão do educador, que deve aceitar o aluno como ele é.
O professor que se coloca o tempo todo somente como superior aos alunos acaba por não
conseguir o respeito destes, exatamente pelo fato de não respeitá-los como eles são.
● A alegria pode ser levada aos alunos por meio de um professor que mostra que
também está descobrindo com os alunos. Um professor que busca, explora e pesquisa, da
mesma forma que os seus alunos, distanciando o ensino de uma rotina. Simultaneamente, o
professor deve tomar o cuidado para que não perca a sua autoridade, o que pode acontecer
caso ele se coloque como alguém que nunca sabe, sempre tem que pesquisar, procurar a
resposta. “E a relação proporcionará alegria na medida em que os alunos sentirem que o
professor, mesmo sabendo que o resultado nunca é garantido, sente prazer em atrair sua
cumplicidade” (SNYDERS, 1993, p. 86).
● O educador é adulto e, sincronicamente, tem consigo um pouco de sua infância.
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Snyders considera que o educador é um pouco mais criança do que os outros adultos, pois ele
“mantém um diálogo constantemente renovado com a criança que ele era ou está convencido
de ter sido” (SNYDERS, 1993, p. 86).
● A relação entre professor e aluno deve ser vivida com gravidade e profundidade: “O
professor não se encontra à parte, sentado em sua nuvem; ele revive os sentimentos e as
aspirações dos alunos como se fossem os dele” (SNYDERS, 1993, p. 87).
● O professor deve manter-se alegre, de forma a convencer os alunos de que a escola é
um lugar de alegria. Para isso, é necessário que ele receba também alegria dos alunos ou um
estímulo para a alegria. “Para que o professor lhes dê autoconfiança, é preciso que eles
tenham confiança nele e que o próprio professor o sinta a ponto de ter confiança na confiança
deles” (SNYDERS, 1993, p. 88).
A relação do aluno com o conhecimento, por sua vez, está no fato de a apropriação do
conhecimento ser perpassada pela formação da personalidade do aluno, formação esta que
também acontece (mas não somente) no interior da escola. Além disso, todas as relações no
interior da escola trazem consigo conteúdos, conhecimentos não só sistematizados, mas
também de cultura de vivência (aprendizados que se adquirem na relação com o outro). As
relações do aluno, mesmo com seus pares ou com professores, estão quase sempre rodeadas
pelos conhecimentos.

2.5. A contradição entre o obrigatório e a autonomia
Após a discussão sobre as relações pessoais no interior da escola, Snyders (1993)
comenta sobre a contradição entre o obrigatório (que é uma marca da escola) e a autonomia
(aquilo que as escolas, em geral, pretendem desenvolver). Snyders (1993) defende o
obrigatório, porque a obrigatoriedade está presente na escola, já que este é um ambiente no
qual várias coisas são impostas: os professores, os colegas, o que se estuda, a maneira pela
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qual se estuda, os programas e os horários. “É o domínio do “dever”; autoridades nos vigiam
para que nos conformemos às ordens” (SNYDERS, 1993, p. 101).
Diante disso, Snyders (1993) elenca argumentos a favor da obrigatoriedade, dentre
eles:
a) a obrigação escolar pode oferecer aos alunos experiências emotivas que eles não
teriam semelhante no mundo cotidiano ou numa relação de liberdade comum;
b) o obrigatório, de certa maneira, protege os alunos, já que eles são colocados como
iguais nesta relação: “Todos devem submeter-se, logo todos devem ser tratados da mesma
maneira e, portanto, todos devem ter seus direitos estabelecidos” (idem, p. 105);
c) Com a regra, torna-se possível ao professor “adotar uma conduta mais firme e mais
estruturada do que as da vida habitual” (idem, p. 105). Com ela, o aluno perceberá que a
norma escolar é imparcial, independente do indivíduo;
d)
Estar protegido contra a arbitrariedade dos outros é também se proteger
contra a arbitrariedade contida em si próprio: a obrigação escolar é forçar a...
mas é, ao mesmo tempo, ajudar a superar certas agitações da alma,
hesitações inconsistentes, frouxidão nas atitudes dos desejos (idem, p. 105).

O aluno não pode estar entregue somente a fazer aquilo que quer. O obrigatório é
necessário, já que o aluno raramente buscará sozinho querer aprender coisas que ele mal sabe
que existem. A relação de obrigação é necessária para que o aluno tenha uma direção para
saber o que deve fazer;
e) “A obrigação é a chance que cada um tem de encaminhar-se para aquilo que
ainda não o atraía, onde ainda não fora bem-sucedido” (SNYDERS, 1993, p. 106). O aluno
não se esforçará mais para entender aquilo que ele tem dificuldade em aprender, se não
houver a obrigatoriedade de fazê-lo. Aqui também se encontra o caminho para a obra-prima.
O aluno não conhecerá a obra-prima sozinho, não será encaminhado à ela espontaneamente;
f) É o obrigatório que nos faz vencer sobre nós mesmos, sobre os nossos erros,
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levando-nos a progredir. Se não houvesse obrigatoriedade, poderíamos fazer “corpo mole” e
não aprenderíamos, insistindo sempre nos mesmos erros;
g) O obrigatório nos leva a dedicar o máximo de nossas forças, a enfrentar nossas
próprias resistências e progredir em direção à alegria, sabendo que, “se a luta fosse
facultativa, não se teria ido até esse ponto” (idem, p. 106).
A partir destas considerações sobre o obrigatório, a autonomia se coloca como a
capacidade do aluno de exprimir suas reações, dizer seus pontos de vista, expor seus próprios
problemas, aprendendo a, pouco a pouco, entrar em acordo, encontrar procedimentos de
trabalho e manter-se firme diante das responsabilidades e das iniciativas que precisam ser
tomadas. Os alunos autônomos são aqueles que propõe e participam das decisões,
contribuindo com sua própria experiência (SNYDERS, 1993, p. 109). A autonomia está
relacionada à capacidade do aluno de criticar, discutir, posicionar-se diante do que aprende.
A síntese principal entre a obrigação e a autonomia dá-se na obra-prima. Os
conteúdos escolares, na visão de Snyders (1993), devem ser transformados para colocarem
primeiro plano a obra-prima e a alegria que o aluno pode extrair dela: a partir dos conteúdos
impostos (obrigatórios), é o aluno que “monta o quadro”, ou seja, que relaciona-se com o
aprendido, que organiza esses conteúdos à sua maneira (autonomia). “A prova de que a
síntese foi bem-sucedida é a alegria sentida” (SNYDERS, 1993, p. 112).
As questões tratadas neste capítulo em torno do entendimento do termo “alegria na
escola” e de como ela pode ser desenvolvida, nos levam a pensar nas escolas de hoje. Como
promover um ensino que traga consigo a alegria do conhecimento, numa realidade em que
existem

salas

superlotadas

e

professores

desmotivados

(tanto

social

quanto

economicamente), onde a única “alegria” que se desenvolve na escola é aquela do
companheirismo, que muitas vezes se traduz em farra, bagunça, “indisciplina”? Snyders
(1993) também atentou-se a esta questão:
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Professores e alunos vivem em condições realmente lastimáveis, com classes
geralmente superlotadas, locais inadequados, cansaço, angústias… Portanto,
ambas as partes estão essencialmente preocupadas em sobreviver. Podendose uma vez ou outra, sentir algum prazer, tanto melhor. Mas quantos
possuem a força, a audácia de abrir verdadeiras perspectivas à alegria - e os
meios de alcançá-la? (SNYDERS, 1993, p. 15).

3. Outras perspectivas sobre alegria na escola
Neste trabalho, utilizamos como base a perspectiva sobre alegria na escola apresentada
por Georges Snyders (1993). Ao realizarmos um levantamento bibliográfico - com os verbetes
“alegria” e “escola” -, nos deparamos com outras perspectivas de alegria escolar, as quais
também foram observadas nas respostas recebidas aos questionários enviados (que serão
abordados no próximo capítulo).
Observamos, na realização deste levantamento bibliográfico, que a discussão sobre a
alegria na escola é ainda muito pequena, já que os poucos trabalhos encontrados não trazem
consigo uma definição exata do que seja a alegria escolar. Ao contrário, trazem comentários
sobre como a escola pode ter, em seu cotidiano, momentos de alegria, mas uma alegria
relacionada ao riso, à brincadeira e aos jogos.
O levantamento foi realizado no site da Biblioteca Digital da Unicamp e no site da
Scielo (conforme comentamos em nossa Introdução), tendo encontrado, no total, 11 trabalhos,
sendo que apenas 5 eram relacionados de fato à educação.
Dentre estes, o trabalho de conclusão de curso de Priscila Marta Lopes, intitulado
“Professores inesquecíveis - índices precursores da possibilidade de alegria na escola” (2013)
também apresenta a perspectiva de Snyders. No trabalho, a autora buscou em obras da
literatura brasileira (mais especificamente, na antologia “Meu professor inesquecível”, de
Fany Abramovich) indícios da alegria escolar conforme definida por Snyders (1993).
No artigo “Os alfabetizados desviantes ou sobre a educação dos 6 anos” (2011),
publicado na Revista Educação e Pesquisa, o autor Leni Dornelles discute sobre o ensino
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fundamental de 9 anos, trazendo a questão da alfabetização aos 6 anos de idade. O autor não
fala diretamente sobre a alegria na escola, mas comenta sobre o prazer de aprender, de forma
que no ambiente em que sua pesquisa foi realizada “a aprendizagem foi permeada pela alegria
da descoberta” (DORNELLES, 2011, p. 153).
O trabalho de conclusão de curso de Silvia Martins, intitulado “Lazer e educação: a
escola esquece que a criança pensa, joga, fala, escuta, ama, canta, compreende, descobre,
inventa, sonha…” (1999) traz uma ideia já um pouco diferente daquela que abordamos sobre
a alegria na escola, relacionando-a não só ao conhecimento, mas também à totalidade das
atitudes, ações e linguagens que a criança expressa no interior do ambiente escolar. O texto
tem uma forma diferente de escrita, de caráter narrativo, remetendo sempre às lembranças da
autora enquanto aluna do ensino fundamental e pensando nas formas de “garantir à criança o
direito de ser verdadeiramente criança em uma instituição escolar” (MARTINS, 1999, p. 8).
Na tese de Miriam Pascoal, “O prazer na escola” (1998), apresentam-se discussões
sobre a presença ou não do prazer nos procedimentos escolares e no trabalho com o
conhecimento, relacionando-as com a política educacional brasileira e os fatores que
interferem no processo educativo. O conceito de prazer na escola é discutido numa base
psicológica, utilizando Freud e outros autores como referência. Vemos que esta tese não se
remete à questão da alegria especificamente, e sim ao prazer:
Prazer, não no sentido sensorial apenas, mas, principalmente, uma realização pessoal
buscada e vivenciada pelo aluno e pelo professor no processo de ensinoaprendizagem. A realização dos desejos suscitados pela própria carência humana e o
vazio que o homem sente ao procurar a si mesmo encontram-se no prazer. É
justamente no despertar para a busca de realização pessoal e preenchimento dessa
lacuna natural do homem que se faz necessária a presença da filosofia...
...O prazer é, também, além de uma experiência, uma ideia construída a partir de
uma sensação corporal. Esta sensação de prazer faz parte integrante da realidade
humana. ...O entendimento do prazer, portanto, se torna possível, porque é uma
realidade humana que pode ser interpretada racionalmente (DALBÉRIO, 1990, p.
21-30 apud PASCOAL, 1998, p. 161-162).

O último trabalho consultado foi o trabalho de conclusão de curso de Carolina Marchi
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Trentini, “Por que brincar no ensino fundamental?” (2012), encontramos comentários sobre a
alegria na escola que se relaciona com os momentos de brincadeira. Tendo uma visão voltada
para o campo da psicanálise, a autora baseou-se em Winnicott (1975 e 1990) para fazer a
defesa de que haja momentos de brincadeira no ensino fundamental:
Mas, para a criança que não viveu esse acolhimento, que não encontrou
tempo, espaço ou importância para o brincar em casa, esse espaço fornecido
pela escola é fundamental. Ela também poderá viver a experiência de ser
criança, de ser dependente de um ambiente que a acolhe e lhe dá a
oportunidade de, no brincar, descobrir o simbolismo, de criar, imaginar e
reviver suas experiências, muitas vezes frustrantes e intrusivas, de uma
maneira que ela possa suportá-las, transformá-las, elaborá-las, superá-la e
seguir adiante.
O entendimento da importância do brincar para o desenvolvimento saudável
da criança, dá a essa atividade um novo sentido, por parte do professor.
O brincar deixa de ocupar o lugar do ‘não fazer’, ou do facilitador da
aprendizagem, para ocupar um lugar de destaque na estruturação psíquica da
criança como um ser humano. (TRENTINI, 2012, p. 60-61)

Assim, apresentamos por meio de uma breve exposição sobre os trabalhos
encontrados, que o tema da alegria na escola encontra outros ângulos de visão, o que também
será observado no próximo capítulo, no qual discutiremos as repostas recebidas dos
questionários enviados.
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CAPÍTULO III - CONCEPÇÕES DOS PROFESSORES EM FORMAÇÃO

Levando em consideração tudo o que apresentamos até aqui, sobre o curso de
Pedagogia da Unicamp (tendo em vista o campo de pesquisa no qual realizamos este Trabalho
de Conclusão de Curso) e também sobre a visão de “alegria na escola” que aqui abordamos,
focaremos agora na análise e discussão das respostas obtidas por meio dos questionários
enviados aos alunos de graduação pesquisados, tendo em vista duas abordagens principais,
quais sejam, as concepções sobre a alegria na escola e as opiniões sobre a relação teoriaprática.
Esta segunda abordagem de análise foi estabelecida durante a formulação do
questionário que seria enviado aos alunos, pois percebemos que essas opiniões seriam
relevantes para a análise do entendimento dos estudantes sobre a alegria na escola, já que,
pelo que defendemos neste trabalho, tal entendimento ou concepção sobre alegria é
influenciado pelo contato do professor em formação com a teoria aprendida e com as práticas
conhecidas. Assim como Smolka e Laplane (1993, p. 79), entendemos que a forma como este
professor trabalha e encara a complexidade do trabalho educacional depende do modo como
ele os encara e interpreta, o que tem como base seus estudos teóricos e todas as experiências
que influenciaram a sua formação.

3.1. As concepções sobre alegria escolar
No questionário7, haviam três perguntas dissertativas sobre o entendimento em relação
à alegria na escola e uma questão de múltipla escolha. A primeira questão dissertativa era “A
que se remete quando ouve a expressão ‘alegria na escola’?”, e tinha como objetivo perceber
qual era a primeira ideia dos professores em formação sobre esse tema. Tentamos recuperar,

7

O questionário, conforme enviado aos estudantes, está presente nos Anexos deste trabalho.

39

com esta questão, a que ele relacionava esta ideia num primeiro momento, por exemplo, como
o nome de um autor ou livro, algum professor, etc.
A segunda questão dissertativa era “O que você entende por ‘alegria na escola’?”, na
qual almejamos uma resposta mais ampliada e embasada dos pesquisados, tentando auferir as
diversas compreensões sobre o tema. Tal resposta poderia dar elementos que compreendesse
se o estudante havia tido ou não algum contato com essa expressão durante a sua formação
inicial.
A terceira questão dissertativa sobre o tema da alegria, colocada como última no
questionário, pedia um exemplo de uma prática na qual o pesquisado achasse que estava
presente a alegria propriamente escolar, resposta na qual podíamos observar melhor se o
entendimento do pesquisado sobre a alegria era relacionado à “alegria propriamente escolar”,
confome definida por Snyders (1993), ou não.
A questão de múltipla escolha que tratava sobre o entendimento do termo “alegria na
escola” teve seu resultado relacionado ao número de pessoas que já estudaram o tema durante
a formação inicial e que responderam ao questionário, sendo que só era solicitado que
respondesse essa questão àqueles que já haviam tido algum contato com o tema da alegria em
sua formação (mas não necessariamente com a obra de Georges Snyders (1993)).

3.1.1. Análise das respostas dissertativas sobre a alegria na escola
Analisaremos neste tópico as respostas recebidas às questões dissertativas sobre o
tema da alegria escolar. Primeiramente, focaremos nas questões: “A que se remete quando
ouve a expressão ‘alegria na escola’?” e “O que você entende por ‘alegria na escola’?”.
Com essas duas questões, foi possível observar dentre as respostas que as ideias sobre
alegria podiam ser relacionadas entre si dividindo-se em três grupos, sendo eles:
A) Associadas ao conhecimento - 9 (nove) ocorrências;
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B) Não associadas ao conhecimento - 10 (dez) ocorrências e
C) Parcialmente associadas ao conhecimento - 6 (seis) ocorrências.
A escolha por dividir as respostas nestes grupos teve a ver com a concepção de alegria
escolar que utilizamos neste trabalho - uma alegria associada ao conhecimento, fruto do
prazer em conhecer, conforme explicitada no Capítulo II “Uma leitura sobre alegria na
escola” (a visão de Georges Snyders). Assim, pudemos diferenciar as respostas que se
assemelhavam ou destoavam desta perspectiva.
Nas respostas nas quais o termo “alegria na escola” via-se relacionado ao
conhecimento (Grupo A), notou-se compatibilidade com a definição de Snyders (1993) sobre
a alegria. As respostas do Grupo B colocavam o entendimento do termo como semelhante à
sensação de bem estar, à existência de um ambiente agradável na escola, a bons momentos, ao
divertimento, à satisfação, às relações humanas e ao respeito. O Grupo C, por sua vez, inclui
respostas que trazem alguma relação com a visão de alegria aqui definida, porém, com
algumas ressalvas e/ou contradições.
Em relação ao Grupo C, exemplificamos aqui uma das contradições entre respostas
que obervamos. Um dos estudantes (PF nº 23) responde que à alegria na escola remete-se ao
“prazer em estar na escola” e, sobre o entendimento sobre o que este termo significa, cita o
“prazer em aprender no espaço escolar”. Nota-se uma certa incongruência nas respostas
quando podemos inferir que o “prazer em estar” está em uma dimensão de satisfação, ligada
ao estado físico e emocional na escola, que não necessariamente traz consigo a relação com o
conhecimento. Já o “prazer em aprender no espaço escolar” coloca esta relação com o
conhecimento, que não fica explícita na primeira resposta.
Conforme já comentado, as respostas recebidas revelaram diversos entendimentos
sobre o que seria a alegria na escola. Porém, a maioria das respostas dissertativas recebidas
coloca a alegria como proveniente de um ambiente escolar agradável e estável, como
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sensação de bem-estar, como harmonia entre as pessoas no ambiente escolar e como bons
momentos, e a maioria destas respostas não relaciona essas concepções a autores específicos.
Dentre estes, o foco da “alegria” se coloca geralmente nos alunos, sendo que apenas um atenta
para a sensação do professor estar satisfeito com o trabalho que realiza. Podemos relacionar
essa perspectiva sobre alegria com os ideais escolanovistas, justamente aqueles criticador poe
Snyders (1993). Cabe, então, explicitarmos essa relação.
A Pedagogia Nova (conhecida também como escolanovismo), conforme Saviani
(1995), “trata-se de uma teoria pedagógica que considera que o importante não é aprender,
mas aprender a aprender” (SAVIANI, 1995, p. 21). Tendo como ponto de partida a crítica à
escola tradicional já implantada, a pedagogia nova tem a principal base na individualidade e
na diferença entre os sujeitos. O professor se coloca como estimulador e orientador da
aprendizagem, mas a iniciativa principal para se adquirir o conhecimento deve vir do aluno.
Vê-se a escola como um “ambiente estimulante [...]. Em suma, a feição das escolas mudaria
seu aspecto sombrio, disciplinado, silencioso e de paredes opacas, assumindo um ar alegre,
movimentado, barulhento e multicolorido” (SAVIANI, 1995, p. 21).
As ideias escolanovistas tiveram sua difusão no Brasil na década de 30,
principalmente sob influência de educadores como Lourenço Filho, Fernando de Azevedo e
Anísio Teixeira e do “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova”, publicado em 1932.
O ideário escolanovista, tendo sido amplamente difundido, penetrou nas
cabeças dos educadores acabando por gerar consequências também nas
amplas redes escolares organizadas na forma tradicional. Cumpre assinalar
que tais consequências foram mais negativas que postivas uma vez que,
provocando o afrouxamento da disciplina e a despreocupação com a
transmissão de conhecimentos, acabou por rebaixar o nível do ensino
destinado às camadas populares as quais muito frequentemente têm na escola
o único meio de acesso ao conhecimento elaborado (SAVIANI, 1995, p. 2122).

Deste modo, a perspectiva da Pedagogia Nova, como se vê, relaciona-se com a ideia
de uma alegria que tem a sua base na relação entre os sujeitos entre si e com o ambiente. O
conhecimento só será adquirido a partir do momento em que o aluno tiver interesse de
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aprendê-lo, principalmente por meio da pesquisa. Percebemos isto em alguns entendimentos
sobre alegria na escola que observamos nas respostas dos questionários, como:
Penso que “alegria na escola” está diretamente vinculada às relações
humanas independente dos conteúdos (PF nº 21)
Entendo a necessidade em transformar a escola em algo divertido que traga
alegria para quem a frequenta (PF nº 20)

Parece-nos que tais assunções se aproximam da compreensão de alegria própria da
perspectiva da Escola Nova, já que a alegria escolar é vista associada a outras dimensão que
não necessariamente a do ato de conhecer da perspectiva de Snyders (1993). Também vemos
essa perspectiva nas respostas colocadas na terceira questão dissertativa relacionada à alegria
escolar, a qual solicitava um exemplo de atividade no qual se achava estar presente a alegria
escolar:
Pesquisas orientadas pelo professor, que é o mediador das relações com o
conhecimento e alegria, sobre temas livres de interesse do aluno (PF nº 14);
A roda de conversa, que permite que a criança se expresse sem qualquer
pretensão, a hora do “Lanche” aonde eles conversam assuntos comuns; as
“Brincadeiras” que permitem a produção de conhecimento, de culturas
infantis e assim, possibilitam a criança em “ser criança” (PF nº 25);

Cabe ressaltar que, no ideário da Escola Nova (e nas concepções dos professores em
formação que colocamos aqui como relacionados a ele) o conhecimento não é negado. As
propostas da Escola Nova giram em torno de outra maneira de apresentar o conhecimento,
mas não o retiram da relação escolar. O que trazemos neste trabalho é a dicotomização entre a
alegria própria deste ideário - ligada mais às relações pessoais e à diversão - e a alegria
proposta por Georges Snyders (1993) - que é proveniente da relação do aluno com o
conhecimento. A discussão gira em torno do entendimento sobre a alegria na escola, não
significando que uma é certa e a outra é errada, nem que uma seja melhor do que a outra.
Como vimos acima, o ideário escolanovista dicotomiza a escola tradicional e a Escola
Nova, colocando a primeira como triste, disciplinada e que não leva em conta os interesses
das crianças e a segunda como divertida, “alegre”, que organiza suas atividades de acordo
com as vontades dos alunos. Deste modo, a Escola Nova vem numa tentativa de substituição à
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Escola Tradicional, com novas metodologias e entendimentos sobre o ensino e a
aprendizagem.
Porém, de acordo com Snyders (1993), a alegria propriamente escolar não é
proveniente da liberdade de se fazer apenas o que quer dentro da escola, e sim que ela tem
também sua relação com o obrigatório, com as relações entre alunos e professores, com as
continuidades e rupturas envolvidas no processo de aprendizagem. A alegria escolar, para
este autor, provém do prazer em entrar em contato com as obras-primas, com as produções
humanas que resistem ao tempo, com a cultura cultivada, o que já abordamos no capítulo
anterior (Capítulo II - “Uma leitura sobre alegria na escola”).
Algumas respostas às primeiras questões revelaram um melhor entendimento sobre a
proposta de Snyders (1993), o que agrupamos no Grupo A, já que estas associam a alegria
escolar ao conhecimento:
Como já li sobre o tema, hoje entendo que trata-se da alegria da aquisição do
conhecimento e de se apropriar do conhecimento sistematizado pela escola.
Antes, leiga, pensei tratar da alegria de se sentir “bem”, um ambiente
agradável e também de se sentir respeitado nesse ambiente que muitas vezes
se esquece de que formam crianças (PF nº 2);
Entendo alegria na escola como a satisfação encontrada na escola, como uma
alegria específica deste ambiente, proporcionada pelo encontro com o
conhecimento e na relação de ensino, mantidas no interior da escola (PF nº
12);
O desejo/interesse em aprender, motivação dada pelo professor para que o
estudante conheça o máximo que puder e amplie seu repertório. Alegria não
é só risada ou diversão (PF nº 14).

Também cabe-nos trazer a análise das respostas à terceira questão dissertativa
relacionada ao tema da alegria na escola: “Dê um exemplo de uma prática pedagógica
escolar em que esteja presente a alegria na escola (conforme a sua concepção do que seja a
alegria)”.
Há exemplos de respostas à terceira questão que revelam maior proximidade com a
alegria escolar definida por Snyders (1993):
Os esclarecimentos aos estudantes de que aquele determinado conhecimento
é relevante para a construção de um pacote educacional; de que tal
conhecimento vai lhe ser útil para determinadas situações; de não será útil a
outras; e, saber diferenciar valores é fundamental. Abrir aos estudantes sua
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posição social; aonde ele está, quem ele é para a sociedade e como isso pode
ser mudado. Usar as mesmas ferramentas do Sistema, para reorganizá-lo.
Não só adquirir conhecimento, mas saber o motivo dessa imposição e de
como usá-lo em benefício de uma sociedade mais conhecedora. Essa seria,
na minha concepção, “alegria na escola” (PF nº 21);
a análise da produção dos alunos e a devolutiva feita (PF nº 12);
prática de corrigir cadernos, em que o professor valoriza as atividades
realizadas pelo aluno e o (re)orienta o estudante (PF nº 10).

Nestas respostas, notamos a presença de conceitos que trazem referência à obra de
Snyders (1993), como, por exemplo, a colocação do estudante PF nº 21 sobre a importância
do conhecimento tendo em vista as posições sociais, a diferenciação de valores ao mesmo
tempo em que se releva a necessidade de adquirir os conhecimentos sistematizados e as
“obras-primas”. Nas práticas de correção e devolutiva, citadas pelos estudantes PF nº 12 e PF
nº 10, a alegria escolar está na dimensão do aprendizado, do entendimento sobre o certo e o
errado, da superação dos próprios erros, estabelecendo-se também a relação de continuidades
e rupturas entre o aluno e o professor.

3.1.2. Respostas à questão de múltipla escolha
As respostas recebidas à questão de múltipla escolha presente no questionário - “Neste
estudo [caso o estudante já tenha tido contato com o tema da alegria na escola durante a
formação inicial], qual foi a compreensão apresentada sobre a expressão “alegria na
escola”?” - podem ser observadas no seguinte gráfico:
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Percebemos que o resultado tendeu mais para a alegria relacionada ao conhecimento,
diferentemente do que se vê nas questões dissertativas sobre o entendimento da alegria, o que
teve a ver com o público participante da pesquisa - a maioria das pessoas que responderam ao
questionário e se identificaram, realizaram disciplina de Estágio Supervisionado na qual a
professora trabalhou a obra “Alunos Felizes” (1993).

Diante das respostas recebidas com relação às questões que tratavam do tema da
alegria propriamente escolar, relacionando-as à visão exposta neste trabalho, pensamos sobre
a relação de ensino e aprendizagem no interior da escola, no quanto essas concepções
colocadas pelos alunos da graduação podem influenciar suas práticas docentes:
O modo como o professor trabalha e lida com a complexidade depende do
modo como ele interpreta os acontecimentos. O modo de interpretar
depende, por sua vez, da sua história, da sua formação, da sua experiência,
bem como do acesso aos conhecimentos produzidos historicamente. Tais
conhecimentos - teóricos, sistematizados, divulgados - sobre o
desenvolvimento das crianças, sobre seus modos de aprender, sobre as
formas de ensinar, sobre os conteúdos, valores, prioridades da época, etc. porque históricos, configuram-se em determinado espaço e tempo e tornamse (ou não) disponíveis ao professor (através de leituras, cursos, conversas,
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etc), passando a fazer parte dos recursos materiais dos quais ele lança mão
nas situações concretas. Neste sentido, o olhar do professor não é só dele,
uma vez que é marcado pelo movimento de ideias, pelas questões e debates
relevantes em um dado momento histórico (SMOLKA, LAPLANE, 1993, p.
79, 80).

Com isso, fez-se necessário compreender também, em nossa pesquisa, as perspectivas
dos professores em formação quanto à questão da relação teoria-prática, tema a ser discutido
no próximo tópico.

3.2. As opiniões sobre a relação teoria-prática
Quando da elaboração do questionário, percebemos a necessidade de acrescentar
questões que indagassem os professores em fase inicial da formação sobre suas compreensões
sobre a relação teoria-prática, já que a intenção era a de estudar as compreensões sobre o tema
da alegria na escola, compreensões estas que se colocam nesta relação, tendo em vista que as
concepções/teorias são parte constituinte da prática e vice-versa. Por isso, incluímos, ao final
do questionário, as questões: “Como você analisa a relação entre as teorias estudadas no curso
de Pedagogia e as suas concepções pedagógicas?” e “Como você analisa a relação entre as
teorias estudadas no curso de Pedagogia e as suas futuras (ou presentes) práticas docentes?”
As duas questões, apesar de semelhantes, alteravam os objetos de relação, sendo que a
primeira remetia mais às opiniões, às visões formadas em torno da educação, enquanto a segunda
voltou-se mais para as práticas.

Na primeira questão, dentre as 25 (vinte e cinco) respostas, apenas 2 (duas) revelaram
um entendimento de que não há relação entre as teorias estudadas e as concepções
pedagógicas, argumentando que há “muita teoria estéril, pouco poder de ação prática” (PF nº
15) e que as teorias se “afastam da minha concepção, acho que pela vivência que tenho da
prática minha concepção é mais realista e menos “romântica”” (PF nº 14).
As demais respostas revelam uma opinião de que as concepções pedagógicas estão
estritamente relacionadas às teorias estudadas durante a formação inicial, mas que não se
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restringem a elas: “Toda teoria estudada no curso de Pedagogia formou a minha concepção
pedagógica, juntamente com minha vivência política e social” (PF nº 4). Ou seja, essas concepções

são influenciadas por diversos outros fatores, como a própria prática, as experiências de vida e
os diversos fatores históricos, culturais e sociais de cada indivíduo.
É importante ressaltar que as concepções pedagógicas não são vistas como “prontas”,
sendo que várias respostas as citam como “em construção”:
As teorias estudadas foram e estão sendo, em parte, essenciais para a minha
formação de concepção pedagógica. Pois com base no curso de Pedagogia
aprendi a reconhecer melhor o meu ponto de vista, me amarrando em alguns
embasamentos teóricos (PF nº 6, grifos da autora);
As teorias estudadas me deram algum embasamento, alguns deles muito
importantes para o entendimento da profissão. [...] Minhas concepções
pedagógicas ainda esta em construção, mas sinto-me capaz com tudo o que
já li, porém vejo na prática que sempre me falta algum conhecimento (PF nº
8).

Além disso, várias respostas citam que, como são muitas as teorias com as quais temos
contato durante a nossa formação no curso de Pedagogia da Unicamp, existem teorias que nos
simpatizamos mais e outras menos e essas influências de afirmação e negação também atuam
sobre a formação de nossas concepções pedagógicas:
[...] Claro que umas [teorias] me influenciaram mais e outras bem menos,
mas grande parte foi essencial para compreender os processos educacionais,
o sistema educacional atual e todas as lutas, discussões que teve e que ainda
se travam até hoje [...] (PF nº 2);
Creio que o curso contribuiu muito para a formação das minhas concepções
pedagógicas, afinal foi conhecendo as diversas teorias (até mesmo aquelas
das quais discordei totalmente) que pude escolher aquelas com a quais mais
me identifiquei (PF nº 7);
Tais teorias ajudam a fundamentar minhas concepções pedagógicas. Ao
longo do processo de formação são apresentadas diferentes teorias, que
dialogam ou contrapõem-se entre si. Dessas diferentes abordagens, vamos
nos "simpatizando" mais com umas do que outras, formando nossa
"concepção" pedagógica (PF nº 13).

A outra questão revelou dados interessantes não só sobre as ideias sobre a relação
entre a teoria e a prática, mas também sobre a própria formação oferecida pelo curso de
Pedagogia da Unicamp. Em várias respostas, ficou explícita a concepção de que as teorias se
relacionavam com a prática, porém, de maneiras diferentes. Cito aqui alguns exemplos, sendo
importante frisar que algumas falas trazem mais de uma visão sobre a teoria:
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a) Teoria como lugar de onde se vê a prática - 3 (três) ocorrências:
Como já dito, as teorias são essenciais e a mim, particularmente,
transformadoras. A relação teoria e prática é fundamental no percurso de
formação e mais ainda na prática. Desde sempre ouvimos dizer “na teoria é
uma coisa, na prática é outra.” Não, não é! A teoria é uma lente que nos
ajuda a enxergar a prática de outra maneira, a tomar determinada decisão e
não outra. A prática só é bem sucedida, na minha opinião, se fomentada em
uma teoria, se houver, por parte do docente, consciência do trabalho que é
feito (PF nº 2);

É a partir da teoria que observamos a prática, é tendo ela como base que pensamos o
trabalho docente. Nesta fala, notamos também a opinião de que a teoria embasa a prática,
sendo norteadora da mesma (visão que está explicitada no tópico C abaixo).
b) Teoria como base para análise e criticidade da própria prática -6 (seis) ocorrências:
A formação no curso e as vivências relacionadas a ele me formam uma
profissional crítica. Entendo que toda prática é questionável e deve ser
repensada dentro de contextos. Pretendo ter uma prática docente reflexiva:
sempre repensar práticas pedagógicas (PF nº 4);

A teoria deve ser utilizada não apenas para observar a prática, mas também para
analisá-la e criticá-la.
c) Teoria como norteadora da prática e atuante nas ações docentes

- 9 (nove)

ocorrências:
As teorias estudadas serão as norteadoras daquilo que quero e daquilo que
não quero fazer como docente, aquelas que pretendo por em prática e
aquelas com as quais tomarei o maior cuidado para nem passar perto (PF nº
7); e
[...]Acredito que estas teorias estarão comigo na prática docente e se
realmente incorporadas me permitirão um trabalho docente com mais
qualidade. As teorias estão em nós, porém é preciso torná-las explícitas para
compreender a nossa própria atuação na Escola (PF nº 10) .

A teoria aqui é colocada como ponto de partida para a prática: é ela que embasa as
escolhas do trabalho docente.
d)Teoria e prática dissociadas - 7 (sete) ocorrências:
Neste grupo, prevalece a ideia de que as teorias estudadas pouco influenciam ou pouco
têm a ver com as futuras (ou presentes) práticas.
percebo que há uma discrepância entre o que estudamos na faculdade e as
práticas que temos/pretendemos ter na sala de aula. Acredito que o curso de
pedagogia não dá o preparo suficiente para assumirmos uma sala de aula
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com segurança. Muito do que estudamos, por vezes, não é o que vivemos ou
viveremos (PF nº 5);
Espero que as teorias estudadas estejam presentes nas minhas futuras
práticas docentes, porém acredito que será algo difícil, pois percebo que há
uma distância entre teoria e prática, no qual pode fazer com que o educador
esqueça da base teórica, trabalhando, possivelmente, com o improviso. Ao
mesmo tempo, acredito que as teorias podem me servir do modo em que eu
experimente diversas formas de ensino e entrelace uma para me orientar (PF
nº 6);
Precisam de proximidade com a prática (PF nº 9);
As minhas vivências pouco tem relação com o que vemos nas disciplinas
teóricas e menos ainda com algumas “praticas”. No entanto, algumas leituras
e discussões proporcionadas por poucos, porém ótimos e insubstituíveis
professores, me vem sempre a memória durante minha atuação (PF nº 14);
a teoria é um complemento importante, mas não traz a solução dos
problemas cotidianos que estão na prática do professor (PF nº 19).

Cabe ressaltar também nessa questão o fato de que as práticas não são influenciadas
apenas pelas teorias estudadas e conhecidas durante a formação inicial mas que, assim como
as concepções pedagógicas, são influenciadas pelas vivências, pelas heranças sociais,
culturais e históricas:
Todas as teorias estudadas são, sem dúvida alguma, um acervo importante
para uma prática pedagógica mais ampla. Mas, o ser humano é a chave disso.
Não vejo minha prática sem o tempero da vida [...] (PF nº 21);
analiso como uma relação que não se esgota na formação inicial, que as
leituras feitas durante o curso definiram as concepções pedagógicas para
minha futura prática docente, e que, durante essa prática, devo manter essa
relação com a teoria como forma de superar, entender, modificar minha
prática cotidiana (PF nº 12).

Com a análise das respostas recebidas, percebemos que há em algumas falas uma ideia
de cisão entre a teoria e a prática – desconsiderando que ambas se relacionam de forma
interdependente. Tal cisão pode ter suas raízes na própria organização do currículo do curso
de Pedagogia da Unicamp, conforme nos relata Helena de Freitas (1996):
A relação teoria-prática no curso de pedagogia - a estrutura dos cursos de
pedagogia e das licenciaturas, em geral, que vigora na grande maioria das
instituições de ensino superior, separa os momentos da teoria e os
momentos da prática. Esta separação não se refere apenas às disciplinas
assim chamadas de “fundamentos” ou às disciplinas das ciência que são
apoio à educação - história da educação, filosofia da educação, em sua
relação com a prática. Esta separação, também danosa, é ainda mais
marcante quando se fala das disciplinas que tratam do fenômeno
pedagógico e da produção de conhecimento específico sobre a sala de aula
e a escola - a didática, as metodologias de educação básica e as didáticas e
metodologias específicas (das “áreas de conteúdo”). A forma como se dá a
relação entre didática e prática de ensino, nos cursos de formação de
professores, é manifestação das “diferentes formas de conceber teoriaprática” (Candau 1989, p.2). A separação e a total autonomia destas duas
áreas de conhecimento - a didática e a prática de ensino - na estrutura dos
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cursos de formação de professores são evidência da visão dicotômica da
relação teoria-prática que predomina em nossa sociedade (idem, op.cit, p.2)
(FREITAS, 1996, p. 32 e 33).

Apesar de nosso currículo atual trazer maior relação com as escolas, através dos
estágios obrigatórios, das disciplinas de Metodologia do Ensino, entre outras, ainda
permanece, como pudemos perceber em algumas das respostas aos questionários, não só a
cisão entre a teoria e a prática, mas também a opinião de que as teorias aprendidas
influenciam pouco a prática em si. Isso é resultado do fato de que as disciplinas que discutem
mais a questão da relação teoria-prática estarem presentes nos anos finais do curso.
Assim estruturado, acabavam recaindo sobre a disciplina prática de ensino e
estágios - apenas ao final do curso - os problemas que deveriam ter sido
enfrentados durante todo o curso, principalmente no que dizia respeito à
articulação teoria-prática e ao contato sistemático com o objeto de estudo: a
escola e a sala de aula. A trajetória do aluno por um curso que não tinha
lugar para a prática era agravada pela ausência de um projeto pedagógico
que permitisse, pelo menos ao final dessa trajetória curricular, enfrentar a
realidade da escola e orientar sua prática pedagógica de forma criadora e
transformadora” (FREITAS, 1996, p. 16).

Ainda de acordo com Helena de Freitas (1996), trazemos o destaque realizado por ela
em sua obra, caracterizando uma supervalorização da teoria, em detrimento de prática no
curso de formação inicial de professores.
São estes determinantes sociais do trabalho do professor, produzidos
historicamente, que conduzem à depreciação da prática, em contraposição à
teoria, que se revela como uma manifestação da submissão do trabalho
manual ao trabalho intelectual no processo de divisão do trabalho capitalista
( FREITAS, 1996, p. 31).

Entrando nesta discussão de que a cisão entre a teoria e a prática tem a ver com a
diferenciação entre o trabalho intelectual e o trabalho manual, lembramos que o trabalho do
professor é em alguns casos considerado como trabalho manual e em outros como trabalho
intelectual
Esta discussão principal - a relação teoria-prática, no entanto, não é mero
exercício filosófico de diletantismo acadêmico. Pelo contrário, nela se
expressa as diferentes concepções de conhecimento, resultado da
contradição inerente ao modo de produção capitalista: a divisão social do
trabalho, a separação entre trabalho manual e trabalho intelectual, a
separação entre teoria e prática. Tal divisão revela-se também na
organização dos currículos e na organização da escola:
professores/especialistas que tratam do “pensar” - realizam o trabalho
intelectual de concepção e planejamento -, e professores que tratam do
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“fazer” - ocupam-se da prática, da execução do trabalho pedagógico, ainda
que possamos identificar este trabalho prático como uma forma de trabalho
intelectual e não como trabalho manual. Apesar dos trabalhos memorísticos
e das tarefas rotineiras repetitivas que caracterizam o trabalho do professor,
principalmente nas primeiras séries do ensino fundamental (mas não só),
tornando-o muito mais próximo da execução do que da concepção, o
trabalho pedagógico é um trabalho intelectual. Ou no dizer de Enguita
(1985) uma caricatura de trabalho intelectual (FREITAS, 1996, p. 35).

Na composição atual do currículo do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação
da Unicamp, nota-se uma preocupação para que esta cisão seja superada já que, conforme
citamos no Capítulo I, ele traz uma perspectiva de indissociabilidade entre teoria e prática,
colocando a necessidade de que a teoria e a prática estejam sempre articuladas. Conforme
Freitas (1995):
O processo de formação de nossos alunos exige o enfrentamento da
dicotomia teoria-prática, que perpassa a estrutura propedêutica dos nossos
cursos, buscando as relações necessárias para que esta articulação se efetive
em uma perspectiva de unidade, como dois componentes indissolúveis da
práxis. Práxis que é, na verdade, “atividade teórico-prática, ou seja, tem um
lado ideal, teórico, e um lado material, propriamente prático, com a
particularidade de que só artificialmente, por um processo de abstração,
podemos separar, isolar um do outro” (Vasquez, 1977, p. 241)” (FREITAS,
1995, p. 35).

E esse é um dos principais desafios que se colocam na formação inicial dos
professores, de forma que pode ser percebido também nas respostas dos questionários
realizados neste trabalho de conclusão de curso: a articulação entre a teoria e a prática.
Concatenando o tema da relação teoria-prática com o da alegria na escola, percebemos
o quanto a questão deste estudo perpassa discursos que, por muitas vezes, não levam em
consideração as influências dos aprendizados da formação inicial para as práticas e para a
construção de um olhar mais reflexivo e menos superficial. A necessidade de se abranger
também, nesta pesquisa, as compreensões dos estudantes sobre a relação teoria-prática deu-se
pela tentativa de depreender se estes pensam se seus entendimentos sobre a alegria na escola
são capazes de influenciar suas práticas docentes ou não, isto porque julgo as teorias como
fortes influências em nossas práticas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização deste trabalho de conclusão de curso revelou as concepções de alguns
professores em formação sobre o tema estudado. Mais do que isso, levou-nos a importância
de se discutir, dentro dos cursos de formação de professores, a questão da relação teoriaprática, já que ainda permanecem elementos que nos fazem notar um discurso sobre a cisão
entre a teoria e a prática durante a formação inicial de professores.
Tendo em vista o objetivo deste trabalho - observar como os estudantes do curso de
Pedagogia da Unicamp compreendem a interferência das referências teórico-práticas
estudadas ao longo do curso para a formação de suas concepções pedagógicas e escolhas
metodológicas, focando-nos na questão da alegria na escola - notamos que, apesar de grande
parte (88% - oitenta e oito por cento) dos estudantes defenderem que teoria estudada
influencia fortemente suas concepções pedagógicas, há ainda uma grande defesa de que estas
teorias precisam remeter-se mais às práticas. Isto nos leva a notar que ainda permanecem
elementos que resultam em uma cisão entre a teoria e a prática durante a formação inicial de
professores ou ainda a uma compreensão reducionista do que seja a relação teoria-prática.
Pensando na escola atual, aonde o despertar do interesse pelo conhecimento é visto
como muito difícil, percebemos também a relevância de aprofundar estudos e de entender
como a escola e o professor podem ser capazes de promover uma alegria ligada ao
conhecimento, proveniente do mesmo, levando em conta a função da escola e seu poder
político enquanto instituição ligada ao saber.
O trabalho com este tema também conduziu a diversas reflexões que ainda não
puderam ser respondidas no limite desta pesquisa. Como a alegria propriamente escolar pode
se fazer presente nas práticas escolares de nossa realidade, tão marcada por inúmeras
dificuldades de trabalho, com estruturas de tempo e espaços precários, além de metodologias
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engessadas? Com o que lutamos na escola quando vemos as crianças sem interesse pelo
conhecimento? Qual a relevância em conhecer hoje em dia? Como o conhecimento dialoga
com a realidade vivida?
Reconhecendo a dificuldade tanto de se observar a alegria escolar quanto de promovêla em nossas escolas atuais (remetendo-me às minhas experiências de estágio e também as
experiências compartilhadas por minhas colegas de curso), este trabalho auxiliou na
percepção de que ainda há muito a se aprofundar sobre o tema da alegria escolar e sobre como
os professores podem ser capazes de modificar a relação de ensino-aprendizagem tendo em
vista o prazer proveniente do conhecimento e do contato com as obras-primas.
Além disso, é no diálogo com os próprios professores em formação que podemos
iniciar um entendimento sobre as suas dificuldades em promover um ensino que traga a
“alegria escolar” de Snyders (1993), que foi, pela observação e vivência dos estágios
realizados em minha formação, tão pouco notada.
Quero afirmar que a cultura e as obras-primas podem se dirigir a todos e
proporcionar alegria a todos. Isso representa uma imensa luta a ser
empreendida, na escola e fora da escola, no impulso do movimento social,
associando-a ao impulso do movimento social. Essa não é uma utopia
generosa que bastaria proclamar para ficarmos com a consciência tranquila
(SNYDERS, 1993, p. 190)

Com a realização deste trabalho, pude aprofundar meus estudos sobre assuntos que me
interessavam bastante: a alegria na escola e a relação teoria-prática. Além disso, foi muito
interessante entrar em contato com os estudantes do curso de pedagogia, de forma a comparar
e entender outras opiniões. Assim, concluo meu curso de graduação em Pedagogia tendo a
plena certeza de que o professor deve estar sempre atualizado sobre as novas práticas e novas
teorias de sua área e sempre informado sobre as questões que o cercam.
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ANEXO 1

Dados pessoais
1. Nome (opcional): __________________________________________
*82. Idade: ____
*3. Ano de ingresso no curso de Pedagogia: ______
*4. Ano em que prevê a conclusão do curso: ______
*3. Você trabalha:
( ) sim ( ) não
4. Caso sua resposta tenha sido positiva na pergunta anterior, em que
_________________________________________________________________________
___
5. Caso seja professor (a), a instituição em que trabalha é:
( ) pública ( ) privada
Compreensão do tema alegria na escola
*1. A que se remete quando ouve a expressão “alegria na escola”?
_________________________________________________________________________
___
*2. O que você entende por “alegria na escola”?
_________________________________________________________________________
___
O tema no curso de Pedagogia
*1. No curso de Pedagogia, você estudou algo que tratasse sobre o tema “alegria na
escola”?
( ) sim
( ) não
2. Se a resposta ao item anterior foi SIM:
a) Em qual disciplina? _______
b) Quais leituras realizadas trouxeram o tema? (Citar autores e, se possível, título do texto):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______c) Neste estudo, qual foi a compreensão apresentada sobre a expressão “alegria na
escola”?
( ) Divertir-se na escola, o que não necessariamente tem a ver com o ensino ou a
aprendizagem..
( ) Prazer em adquirir conhecimento, em entrar em contato com conhecimentos importantes
para a formação humana.
8

As questões marcadas com * eram de resposta obrigatória.
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( ) Tem a ver com o lúdico, com o uso de brincadeiras na sala de aula para promover a
aprendizagem
( ) Outro. Especificar: __________________
*3. Como você analisa a relação entre as teorias estudadas no curso de Pedagogia e as suas
concepções pedagógicas?
_________________________________________________________________________
___
*4. Como você analisa a relação entre as teorias estudadas no curso de Pedagogia e as suas
futuras (ou presentes) práticas docentes?
_________________________________________________________________________
___
*5. Dê um exemplo de uma prática pedagógica escolar em que esteja presente a alegria na
escola (conforme a sua concepção do que seja a alegria).
_________________________________________________________________________
___

