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Minha pesquisa intitulada “Cultura e ideário pedagógico do curso de pedagogia UFF/ Niterói” nasceu de algumas interrogações que vinha me fazendo nos anos anteriores a entrada no mestrado da UFF, e podem ser expressas pelas seguintes formulações:

		Qual a relação entre o ensino acadêmico realizado pelo professor em sua formação inicial e os saberes que são desenvolvidos no cotidiano escolar? Como se relacionam? Como a universidade favorece (ou não) a articulação entre as dimensões teórico e práticas da educação?

A despeito do consenso coletivo na área educacional de que tais dimensões são entendidas como indissociáveis, minha experiência me indicava que esta tal indissociabilidade não se efetivava plenamente. Ou que pelo menos, era tarefa das mais difíceis.
Nas escolas que trabalhei, seja atuando diretamente em sala de aula, seja assumindo a formação em serviço de professoras ou ainda acompanhando estagiários em campo, forjaram-se minhas inquietações. Via professores que estabeleciam com a criança relações de contato e escuta, desenvolviam propostas bem estruturadas e interessantes e que, nem sempre tinham feito curso superior; tais professores muitas vezes, ao serem questionados, não sabiam explicitar os fundamentos de suas práticas com clareza, apesar  das visíveis qualidades de suas atuações. Via também professores formados em universidade, alguns com pós-graduação, cujo discurso articulado e fundamentado teoricamente nem sempre “escorria” para a prática. Para eles o desafio era fazer com que a reflexão que faziam sobre a educação pudesse se reverter numa prática coerente, intencional. Que, enfim, aquilo que viam na universidade ajudasse na construção do ser professor.

Estas experiências juntavam-se a minha própria e pareciam me informar que a tal indissociabilidade teoria e prática se dava no nível de discurso, e que embora amplamente difundido, não parecia encontrar caminhos dentro da universidade para constituir-se. 
Em 1999, no seminário “Alfabetização: leitura e ensino de língua materna” realizado  na UFRJ, um ano antes de minha entrada no mestrado em educação da Universidade Federal Fluminense, participei da Mesa Redonda “Os saberes didáticos do professor” com os professores, Luiz Paulo Moita Lopes (FL/UFRJ) e Luiz Percival Leme Brito (Associação de Leitura do Brasil).   Tais formulações chamaram minha atenção, tanto pela clareza de suas colocações, quanto pelo fato de saber que elas eram enunciadas por pessoas que estavam dentro das universidades:


“É preciso investir no professor. As pesquisas sobre a sala de aula precisam focalizar a questão da mediação. Em geral as preocupações sobre a sala de aula estão longe das universidades. “ (Luiz Paulo Moita Lopes)

“Existem poucos estudos sobre o ensino e mais sobre o que se deve ensinar. Há um distanciamento entre o conhecimento gerado na universidade e o conhecimento escolar” ( Luiz Percival Leme Brito)


Tais exposições reforçaram em mim a hipótese de que a universidade parecia não tematizar a prática. 
Foi assim que iniciei meu caminho na pesquisa. 
Em 1999, no curso de Docência Superior da Universidade do Rio de Janeiro, travei contato com os estudos sobre a complexidade, que tem como patrono Edgar Morin. Pista que fui seguindo. Na apresentação do programa de mestrado da UFF, também em 1999, a professora Iduína, ao apresentar o campo de confluência no qual está inserida, ressaltou a presença da complexidade como fundamento de suas pesquisas. A compreensão ampliada sobre os fenomenos que tal perspectiva apresentava encaminhou-me para o mestrado e o aprofundamento neste referencial.
Tinha clareza que não queria afirmar o óbvio: Não existe teoria sem prática, a prática e a teoria devem dialogar, etc. De fato, trata-se de discussão amplamente pesquisada/ discutida e afirmada no cenário academico e educacional. Seria preciso ir além da afirmação. Seria preciso olhar mais amplamente. Morin me indicava a possibilidade de desenvolver um olhar de pesquisadora não simplificador, que considerasse os diferentes aspectos imbricados neste fenômeno. Em se tratando de tema que engloba tantos e diferentes aspectos, a complexidade me ajudaria a olhar para a rede de relações que estava em jogo. Era preciso pensar nestas relações que se estabeleciam, sem fragmentá-las, sem descontextualizá-las. Entender o fenômeno na dinâmica do conjunto. Era preciso, como quer Morin, olhar para os antagonismos, as concorrências, as contradições.

Como então ir além da afirmação consensual sobre a indissociabilidade teoria e prática? E além dissto, também encontrar na pesquisa aspectos que pudessem contribuir para pensar esta dinâmica dentro da universidade? Para isso, decidi partir do ponto de vista do alunado, dando voz a este importante ator, situei minha pesquisa no curso de Pedagogia-UFF/ Niterói. Para que pudesse escutar alunos que tivessem um percurso dentro da universidade, escolhi os alunos dos últimos períodos como sujeitos da pesquisa. A experiência de ser aluno, na tensão entre aquilo que constróem na universidade e as relações que vão paralelamente estabelecendo fora dela pareciam me indicar bons caminhos para a compreensão da formação que temos hoje. 
Michel Maffesoli, juntamente com Morin, constitui o solo paradigmático no qual me apoio para olhar a realidade pesquisada. Deste autor, destaco em especial o colocar em evidência as atribuições de sentido a todos os comportamentos banais ou exepcionais que exprimem relações sociais, me abrindo olhos e ouvidos para saber ouvir o “pequeno murmúrio” e o “grande ruído do mundo”. Maffesoli ressalta a importância da visão estereoscópica que possibilita a apreensão das diferentes dimensões da realidade.  Essa perspectiva inclui dessa forma a norma (a lei, o que está instituido, os currículos, o dever ser) e a vida (os acontecimentos, o imprevisto, o instituinte, aquilo que é). Como esses dois companheiros parti para o campo!!! (além de outros que foram chegando)
Os instrumentos que utilizei para colheta de dados foram as entrevistas semi-estruturadas, os questionários aplicados em três períodos de inscrição do curso de pedagogia nos anos de 2001 e 2002, a análise documental, a participação na vida da universidade (presença em eventos acadêmicos) e o estudo de algumas produções teóricas sobre o curso de professores e ex-professores da UFF.
As entrevistas foram transformadas em narrativas. Narrativas extensas e que me deram o maior prazer de construir, pois nelas é possível compreender uma série de nuances a respeito da experiência de ser aluno de cada sujeito entrevistado. A riqueza, os detalhes, as conquistas, as dificuldades aparecem nesse momento, permitindo uma aproximação da complexidade envolvida no trajeto individual de cada participante no ato de se tornar professor. Momento rico da pesquisa que permite ir além da resposta objetiva dos questionários. Se por meio dos questionários é possível apreendermos alguns aspectos mais gerais, respaldados pelo quantitativo que os expressa, nas entrevistas é possível aproximarmo-nos das singularidades, daquilo que é próprio da experiência individual, e que mesmo com sua marca de individual, encontra tangenciamentos com o coletivo.  É nesse momento onde se dá de maneira  mais objetiva toda a subjetividade do movimento vivido, por mim, nesse percurso/pesquisa.
Nas considerações finais de minha pesquisa,  relaciono o vasto material colhido por mim. Para isso, proponho imagens que, por terem natureza polissêmica, na medida que permitem que múltiplos significados sejam evocados, me ajudam a fazer aproximações, relações, entre os dados obtidos na pesquisa. 
Para apresentar estas imagens nesse momento de defesa, fiz um recorte. Não estarei aqui explicitando em detalhes os dados da pesquisa, que foram fundamentais para que eu me utilizasse das imagens que apresento. Pela necessidade de síntese, apenas darei realce aos aspectos de maior destaque na evocação destas imagens. Este momento, é mais um movimento de convite a aproximação de minha pesquisa, e uma narrativa de meu caminho de me fazer pesquisadora. 
As imagens são: O BANCO, O TAPETE, O TEMPO OU CHRONOS, A PONTE, O CALCANHAR DE AQUILES E O PARANGOLÉ DE HÉLIO OITICICA.
Vamos a elas e as simbologias que engendram:

O BANCO

O assento é universalmente reconhecido como símbolo de autoridade. Receber sentado é manifestar superioridade, oferecer um assento é reconhecer uma autoridade, um valor pessoal ou representativo.
(Chevalier e Cherbrant- Dicionário dos Símbolos, 1982)


Outras imagens são associadas ao banco. A imagem do banco como estabelecimento de onde se retira algo/transações surge a partir dos depoimentos de alguns alunos quanto às expectativas que possuem com relação ao curso de Pedagogia: 


	Aquisição  de conhecimentos para exercer a profissão
Obter ensino e produção de conhecimentos de excelente qualidade. Formação voltada para o mercado de trabalho, com uma visão diferenciada do sujeito e da relação ensino/aprendizagem; professor/aluno

Ensinar os alunos da melhor forma, com a maneira correta de agir, atuar e me empenhar
Estar melhor preparada e informada sobre o que há de novo na educação
Aproveitar o máximo do curso e de tudo que a faculdade puder oferecer
Receber toda a informação necessária para a formação de um profissional competente
Adquirir conhecimentos para aplicá-lo
Sair com uma “bagagem” bem maior em relação a teoria/prática.
Ganhar experiência para atuar.
Espero que a minha formação possa me dar embasamento teórico para entender melhor a minha prática e dar a mesma consistência (significado). Nâo há teoria sem prática como não há prática sem teoria.
Enriquecer minha prática docente
Que o curso me dê capacidade para qualificar minha ação


O banco  sugere aqui uma relação de quem vai a um lugar: o banco/ a universidade, para de lá retirar algo: o dinheiro/ o conhecimento.  Relação em  que algo (dinheiro/ conhecimento) é transferido a alguém (cliente/ aluno).  Conhecimento adquire nessa relação, o sentido de produto a ser adquirido/ comprado no mercado. Essa dinâmica nos remete a Educação Bancária, como nos dizia Paulo Freire, em que ao professor cabia a tarefa de “dar” ao aluno o “conhecimento”, como quem lança mão de um objeto e o transfere de mãos.  

Podemos dizer com grande margem de acerto, que seria muito difícil encontrar um aluno do Curso de Pedagogia UFF/Niterói que, ao se ver tendo que escolher entre as duas concepções - conhecimento como algo a ser transferido ou como construção - escolhesse a primeira. É certo que no discurso pedagógico da Pedagogia UFF há o entendimento de professor crítico, construtivo. Tal perspectiva apareceu de forma recorrente tanto em entrevistas quanto nos questionários.
Acredito que num determinado nível, o grupo de alunos compreenda conhecimento como construção, porém volto o olhar para um outro nível. Se num nível mais aparente do discurso afirmamos nosso entendimento de conhecimento-construção, em alguns momentos, nos escapam falas/camadas mais escondidas, a nos revelar a permanência de conhecimento como transmissão. É assim que é comum escutarmos e até mesmo falarmos expressões como: “vou dar aulas”, “é preciso tomar a lição”, “vou aplicar provas”, “vou assistir aulas”. Todas expressões que indicam relações entre um emissor e um receptor, sem cruzamentos, sem interação, sem construção. Será uma questão só de linguagem?
Nas palavras Ressalto aqui a afirmação  da professora Carmem Lozza (1995) que sublinha o quanto a escolha das palavras que compõem nossos textos/ discursos, estão comprometidas com os modos como pensamos/ sentimos, e em última análise, com as concepções arraigadas que possuímos.  Portanto, ao destacar as palavras ditas pelos alunos, busco compreender como, de fato, entendem as questões que lanço. ditas pelos alunos e destacadas por mim, revela-se tal dimensão presente nas expectativas dos alunos: a de quem recebe. Sentados nos bancos das salas de aulas, aguardam, como nas salas de espera, que o professor, a universidade, dêem a eles a “bagagem” que os permitirá “aplicar” na prática o conhecimento “recebido”. 
Tal atitude que nos indica uma passividade no comportamento dos alunos  reflete-se, muitas vezes, nas relações que estabelecem com os professores, com colegas, com a universidade, com o conhecimento. Se esperam receber/adquirir/obter, como então buscar/trocar/ compartilhar?! Se esperam, como então levantar dos bancos e ir em direção a alguma coisa?!
Quais os resultados, para a satisfação com a formação e a própria profissionalização desses alunos, dessa atitude de espera - passiva? De expectativa de que aquilo que é necessário venha de fora?   Alguns depoimentos de alunos, colhidos por meio  dos questionários que realizei  no período de inscrição de 2002, oferecem pistas, permitindo que se faça uma relação entre passividade e as “faltas/lacunas” descritas por eles com relação a expectativa que tem/ tinham  do curso. Um número expressivo de alunos ressente-se de: sentimento de despreparo para a profissão/ Pouca relação entre o que estudam na teoria e as questões da realidade/ Pouca articulação entre as disciplinas / Falta de embasamento teórico, pouco aprofundamento/ “falta da prática no curso”. 
Ao colocar em cena o aluno, relacionando sua possível passividade com as insatisfações que encontra com o curso e com a profissão, não pretendo de modo nenhum desconsiderar a responsabilidade do corpo docente e da orientação do curso nesse aspecto. No entanto, observo que na crítica do alunado ao curso sobressai-se a responsabilização de todas as insatisfações com a formação ao próprio curso. Há um silenciamento quanto a autocrítica do corpo discente. Cabe atribuir só ao professor e ao curso o despreparo, a desarticulação, o pouco aprofundamento? Qual o papel do aluno? Será que seu interesse, sua autonomia têm estado presentes? E, se não estão presentes, a que atribuir esse pouco envolvimento? Rodolfo Ferreira (1998) ao realizar sua tese a respeito do lugar social do professor, relaciona no movimento histórico da profissão professor, os motivos que levaram a desvalorização do magistério. Baixos salários, pouco valor simbólico da profissão são alguns dos motivos que, no contexto atual, caracterizam o lugar social do professor. Tal articulação não é também desafio/ tarefa do aluno? 

          O banco também assume outras imagens. O depoimento da aluna Mariana, uma de minhas entrevistadas, revelava que para ela o banco foi lugar de segurança, apoio para o crescimento. Banco de sentar junto, de estar com outros parceiros. Banco de madeira, que deu a ela solidez para buscar mudanças. Ela relata as mudanças que a graduação ia promovendo em sua prática profissional, tanto na escola, quanto na universidade, apoiada em seu banco.

Se Mariana afetou-se, estabeleceu relações entre as disciplinas, entre as teorias e sua prática e teve sua vida modificada, isso não é uma realidade geral. Outros depoimentos apontam para aspectos que indicam que tal articulação/interdisciplinariedade não efetivou-se para todos.  
Se, podemos pensar que cabe ao aluno o movimento de “sair dos bancos”, é necessário reconhecer a participação do professor nessa dinâmica. Considerando então que é preciso movimento de busca do aluno, qual seria então o papel do professor? Como ele pode contribuir para que o aluno  faça as articulações com autonomia,  aprofunde conhecimentos por meio de estudo e pesquisas, ou ainda, relacione os estudos empreendidos em aula com situações relativas a realidade educacional? Que ações, que estratégias cabem ao professor? E, como o curso, na forma como organiza seus atores, pode contribuir para o desenvolvimento da autonomia desse aluno? A dificuldade de empreender tal integração/ articulação indica que há ainda um movimento de isolamento entre os docentes entre si. Tal isolamento, também se expressa nas relações professor/ aluno, aluno/ universidade, aluno/ aluno, universidade/ sociedade, ambientes educativos. 

O que as relações vividas na UFF tem promovido em direção a  uma “solidariedade orgânica” como quer Maffessoli, onde os indíviduos se integrem num “corpo coletivo”, com desejos comuns? Que práticas convidam à troca, ao fazer junto, a aceitação do diferente? O professor também pode levantar dos “bancos”!  Ou, quem sabe, sentar junto, bem junto... Quais os entraves para que ele possa estender a mão ao aluno, convidá-lo a assumir atitudes mais ativas? É preciso olhar para o que se esconde, para os motivos que impedem as relações professor e aluno na universidade.  Para aproximar-me agora dessa questão convido outra imagem para adentrar este texto, a imagem do TAPETE. Vamos então agora, subir em suas tramas, olhando os fios que se enredam na composição das formas e costuras que nele se expõe. Vamos “subir” no tapete para olhar agora para o professor.

O TAPETE

o Tapete resume o simbolismo da morada, com seu caráter sagrado e todos os desejos de felicidade paradisíaca que ela encerra.(dicionário etimológico)



Tapete que pode adornar um ambiente, tornando-o belo, aconchegante; tapete que pode permitir vôos, tal qual um Aladim em seu tapete mágico pelos céus de Bagdá; tapete que pode esconder, em sua aparente beleza, cacos de vidro, poeiras indesejáveis, que retiram do campo visual, aquilo que não se quer ver. 
Primeiramente a imagem do tapete que esconde surge com força. O que esconde este tapete? O que não se mostra aos olhos, mas que se sente a medida que nossos pés tocam seu tecido? Se são cacos, há riscos de corte. Se é pó, é preciso arejar, é preciso pôr o tapete ao sol.
Convido a aluna Lourdes a levantá-lo. Ao responder sobre as contribuições que as relações com os professores do curso de Pedagogia UFF ofereceram à sua vida de estudante:

Teve contribuições positivas, mas também negativas. Existem professores que dão mais atenção a uns do que aos outros, valorizam aqueles que falam muito, que falam bem. Eu fico assim... quem precisa do médico? não é o doente? Então, tem que pensar, Porque que a pessoa não fala? eu que  sou dessa idade eu sinto quando o professor não me dá atenção, imagina as crianças, o que que elas não sentem! As vezes você chega para determinado professor, mostra a ele o que você fez e ele não dá  a mínima, mas quando é uma determinada pessoa ele vai ler, vai criticar, vai ajudar. Essas coisas acontecem. Mas são tipos de coisa que não vale a pena...  Hoje em dia eu já passei por essas etapas. Eu estou vivendo uma situação dessas com determinada professora mas isso não me marca mais. Falo com ela, faço o que ela quer. 
 

Chama atenção a fala de Lourdes. Seu sentimento de ter sido pouco escutada, sua percepção de valorização por parte do professor de uma fala em detrimento de outras. Quais os discursos são valorizados na universidade pelos docentes? Reconhecendo que temos alunos advindos da experiências culturais mais diversas, que atenção é dispensada àquele que se distancia da norma culta, que não tem experiência com o linguajar acadêmico, que precisa conquistar ainda um olhar mais crítico, mais afiado. Como conseguimos ajudar “o doente”, nas palavras de Lourdes? Como atingimos justamente aquele que tem dificuldades em escrever, em expressar-se pela fala, em fazer relações entre os conhecimentos? O espaço acaba sendo ocupado por quem já sabe ou aprendeu a ocupá-lo, como convidar a todos a experimentarem, a ocupá-lo? Acredito ser tarefa importante rumo a formar profissionais críticos e reflexivos, tal como o Curso de Pedagogia UFF intenta.   
O tapete nesse sentido, esconde todo o não dito nas relações professor-aluno. Não ditos que são sentidos, percebido pelos alunos, seja por meio do comportamento dos professores, pela observação do ambiente, pelo que sentem com relação a suas expressões. “Cacos de vidro” varridos para baixo do tapete, que se não ferem, calam, distanciam. 

	
Além dessas, outras questões vieram à tona. Dentre elas o tempo. Vilão responsável por muitas das dificuldades encontradas por alunos. Vamos então a essa imagem. 


O Tempo- Chronos

Chronos tem o mesmo papel do tempo que devora tanto quanto engendra, devora as próprias criações, estanca as fonte de vida, mutilando Urano, e se faz fonte, ele mesmo, fecundando Réia. Simboliza  a fome devoradora de vida, o desejo insaciável.

Uma das dificuldades dos alunos com relação as exigências da graduação é o tempo. Muitos são alunos trabalhadores e alegam impossibilidade de fazer visitas às escolas, atividade que faz parte da proposta do componente Pesquisa e Prática Pedagógica. No entanto, é uma queixa coletiva o pouco contato com a experiência. Por parte da coordenação do curso, a dificuldade é normatizar as diferentes demandas: alunos ingressos que passam para o turno da tarde e que pedem transferência para a noite, pouco córum de alunos freqüentando o turno da tarde (horário formal do curso: Tarde-noite), alunos que inscrevem-se em muitas disciplinas, etc. Pouco tempo para fazer o curso, vontade de terminá-lo rapidamente, pouca disponibilidade para vivenciar a pesquisa e a prática pedagógica. Ao tempo e sua pressão todos os males são atribuídos. Façamos entrar o tempo, imagem fugidia, subjetiva e objetiva. O homem inventou medidas a fim de controlar o tempo, e hoje, é por ele controlado. 



	Atualmente, propostas de formação aligeiradas, tem no tempo a promessa de soluções. São os Institutos Superiores de curta duração, preparando com rapidez o profissional para ingressar no mercado de trabalho. Aqui o tempo aligeirado, promete avanços e facilidades, constitui-se em tempo que devora as próprias criações, uma vez que encerra uma desmobilização das políticas públicas na formação do professor a nível universitário.	Cruzando estas duas questões- aluno sem tempo e propostas políticas que prometem encurtar o tempo da formação dos professores- assistimos a uma arriscada manobra de esvaziamento da qualificação do profissional da educação. O que está por trás desse tempo suposto. Formar mais rápido é vantojoso para quem? Para que escola? Para qual profissional? 
Estaria como pano de fundo a questão do lugar social do professor?	Tendo em vista o cenário de desvalorização social do professor, qual o sentido de “investir o tempo numa formação como essa?”,  parece pensar o aluno. E, de outro lado, a estrutura do curso de pedagogia vai sendo pressionada a se flexibilizar exaustivamente para levar em conta o fato do aluno ser trabalhador. Então, se o aluno é trabalhador, cobra-se pouco, lê-se pouco, adimite-se pouco investimento. É como se, solidarizando-se com “o pouco” que é ser professor, a estrutura fosse tornando-se pouco também: pouco exigente, pouco investidora. Para poucos? Para muitos? E por conseguinte os alunos aprendessem só um pouco, para ganhar só um pouco, e trabalhar só um pouco. Nesse ambiente nada propício para o desenvolvimento profissional, é preciso pensarmos em que medida a flexibilização das normas acaba por reforçar esse sentimento do aluno de que ser professor é ser pouco? Como a atitude docente pode vir a reforçar esse empenho/desinvestimento do aluno na medida em que afrouxa exigências e não luta também pela excelência acadêmica?  

	O tempo nesse contexto, surge com não priorização da formação, resultado da desvalorização da profissão? 
.Nesse ponto, ressalto que as falas dos alunos, quando são perguntados a respeito do sentido que dão à educação ou sobre o que pensam sobre o papel do pedagogo na atualidade, refletem uma consciência política muito forte. É consenso entre a maioria,  o valor da profissão, a importância da educação para formação de cidadãos críticos, enfim, a dimensão sócio-política de educação é compreendida pela maioria dos alunos entrevistados. Marcas de um Curso de Pedagogia comprometido com essa questão! Fica então a pergunta: Como tal clareza dos fins da educação não se materializa num sentimento de estar preparado para atuar em educação, ou mesmo de maior segurança nos caminhos a serem trilhados quando no exercício do magistério? O que dificulta a passagem pela Ponte entre as duas margens do rio?


A Ponte entre as margens do rio	

O simbolismo da ponte, como aquilo que permite passar de uma margem à outra, é um dos mais difundidos universalmente. Essa passagem é a passagem da terra ao céu, do estado humano aos estados suprahumanos, da contigência à imortalidade, do mundo sensível ao mundo supra-sensível, etc.
(...) Notam-se dois elementos: o simbolismo da passagem, e o caráter freqüentemente perigoso dessa passagem, que é o de toda viagem iniciatória.

O curso então privilegiaria a conscientização política dos alunos deixando em segundo plano a preparação para a atuação pedagógica? Qual o lugar da tematização da prática? Do trabalho/ensino relativo a docência propriamente dita?  Os alunos demonstram conhecer o curso do rio- os fundamentos teóricos dos propósitos político-sociais da educação. Isso tem o maior valor! Porém não conseguem atravessar o rio, não atravessam a ponte... Margens divorciadas, que precisam se ligar. O que falta para essa travessia? Qual o apoio que os pés precisam para fazer desse mergulho no curso do rio uma experiência de fortalecimento, de profissionalização? Considero que há limites na formação inicial, ainda assim, é preciso apostar que tal formação possa conferir maiores subsídios para o ingresso na educação. 

	Como é que faz para atravessar a ponte? Seria então a falta da relação com a prática o centro/ fonte da dificuldade e insatisfação do alunado e o entrave na estrutura do curso, o calcanhar de Aquiles do curso de graduação de pedagogia da UFF?


O Calcanhar de Aquiles 

Segundo uma crença Semang, na hora da morte a alma deixa o corpo pelo calcanhar. 
Aquiles era vulnerável no calcanhar. Geralmente, o escorpião  e a serpente mordem no calcanhar. O calcanhar é como que a base do se humano, caraterizado pela posição em pé. Quando atingido, o homem cai. Para a lógica imaginativa não parece nem um pouco contraditório que seja por ali que a vida ou a alma escapem e que também por ali entre a morte.
			
Dicionário de símbolos  - Jean Chevalier, ALAIN Gheerbrant José Olympio editora 1999 ( 13 ed)

OCurso de Pedagogia UFF- Niterói, tem como um de seus fundamentos, expressos na reformulação do curso em 1993, a indissociabilidade teoria e prática. 
O Componente Pesquisa e Prática Pedagógica seria o eixo articulador do curso. Percorrendo os nove períodos, teria como um de seus propósitos tomar a interdisciplinaridade como tônica.
Este Componente veio superar a idéia anterior de estágio curricular. Idéia esta que, ao deixar a aproximação do campo para o final da graduação, não contribuía para articulação teoria e prática.
No entanto, apesar de algumas experiências positivas serem relatadas por professores e alunos a maioria dos depoimentos e avaliações, seja por parte dos professores seja por parte dos alunos sinalizam a não concretização dos objetivos desse componente. 
	Falta de articulação entre os componentes: Cada professor trabalha com o componente de acordo com a sua própria concepção do que seja Pesquisa e prática pedagógica

Falta de informação por parte de alunos e professores sobre os pressupostos desse componente
pouca articulação entre o componente e as demais disciplinas
Não cumprimento na prática cotidiana das perspectivas expressas na reformulação do currículo quanto a esse componente
Maior acompanhamento do aluno no campo
Falta de reuniões sistemáticas entre os coordenadores do componente, para troca, avaliação e garantia da horizontalidade

Será então que, na medida em que a proposta não se efetive, ela deve ser modificada? O que impede que ela se concretize? Ela é mesmo o Calcanhar de Aquiles do curso de Pedagogia da Universidade Federal Fluminense? 
Acredito que o compromisso de articular teoria e prática não pode ser conferido a um único componente, mas sim perspectiva a ser assumida em cada disciplina.
Não é possível atribuir a responsabilidade apenas ao componente Pesquisa e prática Pedagógica. De fato, a perspectiva da indissociabilidade deve perpassar não apenas um componente, mas todo  o curso, todas as disciplinas e componentes do curso.Trata-se de um novo paradigma que ainda não parece compreendido/ ‘vestido’ pelo grupo da Pedagogia UFF- Niterói, em sua maioria. O entendimento da proposta precisa ser constantemente reformulado, dando movimento ao curso, buscando iniciativas que levem a uma confluência de desejos de todos os atores que compõem esse curso. 

Vamos agora a última imagem, que intenta apontar para caminhos que os dados desta pesquisa trazem. Vamos ao Parangolé de Hélio Oiticica.

Parangolé de Oiticica

O parangolé é “proposição da participação ativa do espectador”, diz Oiticica. Paticipação “sensório-corporal” e “semântica” que “não se reduzem ao puro mecanismo de participar, mas concentram-se em significados novos, diferenciando-se da pura contemplação transcendental”. O espectador “é solicitado à completação dos significados” propostos pelo parangolé. São “proposições cada vez mais abertas no sentido dessa participação, inclusive as que tendem a dar ao indivíduo a oportunidade de ‘criar’ a sua ‘obra’. (Marco Silva,2001, p. 187).

A capa não está exposta para mera apreciação, ou para que possamos explicar com todos os detalhes o modo como ela se abriria em gomos no caso de ser vestida por uma suposta pessoa. A capa só tem sentido quando vestida, os gomos só se revelam com o movimento. Não seria assim que a relação norma e vida criaria movimento? Não seria assim que teoria e prática se retroalimentariam? Não seria assim que professores e alunos dariam sentido ao curso, a sala de aula?
A queixa recorrente da falta da prática e da distância entre as teorias vistas nas salas de aula e a dita “realidade” do mundo do lado de fora, nos indica o isolamento em que se encontram uma parte dos professores e alunos e também de professores e professores. Sabemos falar da capa, de seus gomos, de seus possíveis movimentos, mas não a vestimos, não dançamos com ela. Dançar é se expor, é descobrir sua maneira própria de dançar.  A capa que é de todos. Sua maneira singular de ser coletivo, de ser e estar junto. 
Não se trata portanto de “dar mais destaque à prática” para concretizar a tal almejada articulação teoria e prática. Trata-se na verdade de uma refundamentação, numa mudança de paradigma que permita que o curso de pedagogia seja composto por “um corpo” docente  e discente, e que possam juntos vestir a “capa/participação ativa” e fazê-la adquirir movimento, cor, a “sigularidade coletiva” do Curso de pedagogia UFF/Niterói, a unitas-multiplex (unidade na multiplicidade) que nos aconselha o mestre Edgar Morin . Por enquanto, a capa parece em exposição. Iniciativas isoladas, dificuldades que se arrastam, recorrentemente a nove anos. 
É preciso então, que cada ator do referido curso, vista a “capa/proposta curricular”, imprimindo a ela seu movimento próprio, no encontro com o desejo coletivo de um curso que cada vez mais consonante com as perspectivas que assume.
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